
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

MUDr. Dagmar  
Makalová 
gynekoložka
Působí v soukromém 
zdravotnickém zařízení 
Femina Sana v Praze. 
Specializace: dětská gy-
nekologie, porodnictví. 
www.antikoncepce.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

MDDr. Soňa 
Humpolíčková
zubní lékařka
Vystudovala 1. LF UK 
v Praze. Zaměřuje se 
na komplexní zubní 
péči, estetickou stomato-
logii a endodoncii,  
www.drstuchlik.cz

Hana Knížková, Dis.
nutriční terapeutka
Členka týmu Poraden-
ského centra Výživa dětí, 
vystudovala vyšší odbor-
nou školu zdravotnic-
kou, obor diplomovaný 
nutriční terapeut,
www.vyzivadeti.cz

Druhé chceme plánovat 

PETRA A.: Před 4 týdny se mi naro-
dil syn, kterého plně kojím, ale určitě 
budeme s manželem řešit možnosti 
antikoncepce po šestinedělí. Další dítě 
plánujeme zhruba až za 2 až 3 roky.  
MUDr. Dagmar Makalová: Budeme-li 
zvažovat spolehlivou formu antikoncepce 
po porodu pro kojící ženu, připadá v úva-
hu antikoncepce obsahující jen jeden typ 
hormonu – progestin. Ten nesnižuje tvorbu 
mateřského mléka a v kojení nevadí ani dítěti. 
Existuje forma perorální, tabletková, kdy 
se užívá denně jedna tableta bez přestáv-
ky. Užívání je ale zvlášť u žen starajících se 
o malé miminko zatížené poměrně častými 
chybami, spolehlivost je přitom zcela závislá 
na pravidelném užití tablety. Vhodnější se mi 
jeví nitroděložní tělísko s hormonem, rovněž 
pouze gestagenem. V současné době existuje 
v provedení na 3 roky, to je právě optimální 
doba pro váš účel. Hormon působí především 
lokálně, zátěž pro organismus je minimální 
a spolehlivost vysoká.

 
problémy se stolicí 

TINA A.: Dcerce je 6 let a má velký pro-
blém s chozením na velkou stranu. Vyka-
ká se pouze do plínky, ale mezitím má 
neustále ušpiněné kalhotky (někdy více, 
někdy méně). Na malou chodí normálně 
na záchod, ale na velkou jen sedí a pláče, 
že jí to nejde. Docházím s ní druhým ro-
kem k psycholožce, ale bez viditelnějších 
úspěchů. Prošla i kontrolami v nemoc-
nici, měla jsem strach, zda nemá nějaké 
problémy se střevy, ale pan doktor nám 
řekl, že problém je v hlavě a že to chce 
čas. Jedinou změnu jsem zaznamenala 
po třech návštěvách kyneziologie, kdy 
se mělo podařit odblokování a dcerka 
se poté opravdu trošičku na záchodě vy-
prázdnila, ale není to pravidelně. Jinak je 
velmi šikovná, chodí do baletu, na flétnu, 
prospívá normálně. Samotnou ji to trápí 
a já nevím, jak jí pomoct.
Mgr. Tereza Beníšková: Váš problém 
není jednoduchý. Zdá se, že děláte vše, co jde, 
ale dcerka má stále ohledně kakání velký blok. 
Doporučila bych změnu psycholožky, když 
po dvou letech nedošlo k posunu k lepšímu. 
Možná hledejte někoho, kdo se zabývá psy-
chosomatickou medicínou a bude rozumět 
propojení těla a psychiky. Ještě zkuste věnovat 
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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

Eliška Vreštiaková  
poradkyně  
životního stylu 
Dlouhodbě se zabývá 
zdravým životním stylem 
celé rodiny, výživové 
poradenství, sestavování 
kondičních plánů, 
www.budkrasna.cz

vyměšování doma málo pozornosti. Řešte to 
u lékařů, psychologů, ale doma o tom hovořte 
co nejméně. Zkuste to doma postavit tak, že 
každý máme nějakou zvláštnost, každý jsme 
něčím speciální, něčím jiný. Dcerka by měla 
vědět, že ji moc milujete. 

 
hubnutí při Kojení? 

KláRA Č.: Vrátila jsem se z porodnice 
a pořád nehubnu. Kamarádky říkaly, že 
to půjde samo, ale já přibírám. Co mám 
dělat, abych dietou neublížila miminku, 
ale zároveň se vrátila do formy?
Eliška Vreštiaková: Kojení představuje 
pro ženu velkou energetickou zátěž (obvykle 
2000–2500 kJ) a u mnoha žen dochází už 
samotným kojením k úbytku hmotnosti. 
Nicméně zhruba 20 % žen v době kojení 
nehubne, ba leckdy i na váze přibírá. Za-
myslete se nad tím, co jíte, ale také v jakém 
množství. Držet hladovku určitě není řešení! 
Především myslete na to, že potřebujete 
svůj i dětský organismus dostatečně zásobit 
živinami. Je dobré postupně odzkoušet, jak 
miminko reaguje například na květák, jestli 
mu individuálně nevadí, když do jídelníčku 
zařadíte luštěniny a podobně. Pokud se bojíte, 
že po luštěninách postihne vaše dítě kolika, 
máme tip: Nechte nadýmavé potraviny přes 
noc namočené, ráno vodu slijte, krátce povař-
te, opět vodu slijte a dovařte. Tak se zbavíte 
všech nežádoucích účinků. Navíc nadýmání 
miminka snížíte tím, že budete v hojné míře 

konzumovat fenyklový čaj. Počítejte ale s tím, 
že je to běh na dlouhou trať a skvělé výsledky 
nečekejte okamžitě. Tělo potřebuje alespoň 
rok od porodu na to, aby se vrátilo do původ-
ní formy. Pokud máte problémy se sestavením 
jídelníčku, obraťte se na výživového poradce. 

 
mléKo a tvaroh v jíDelníčKu 

MIChAElA g.: Jak by měl vypadat 
denní jídelníček ročního dítěte? Kdy je 
dobré zavést kravské mléko a v jakém 
množství? Co si myslíte o tvaroháčkách 
a podobných výrobcích?
Hanka Knížková, DiS.: V ideálním 
případě by si dítě samo mělo určit množství 
jídla, které sní. Nejvhodnější cesta je dítě 
povzbuzovat a motivovat, ale ne nutit. Nucení 
k větším porcím, většímu množství jídla 
vede často k odmítání a některé děti reagují 
tak, že dokonce zvracejí. Mezi 1. a 2. rokem 
je typické, že se objem snědeného jídla ze 
dne na den mění. V množství snědené stravy 
u jednotlivých dětí jsou velké individuální 
rozdíly. Důležitým vodítkem pro posuzování 
přiměřenosti množství potravy je prospívání, 
tedy růst a přibývání na váze, ne množství 
snědeného jídla. Z mléčných výrobků je 
doporučováno podávání jen neslazeného 
bílého jogurtu dětem mezi 8.–9. měsícem. 
Je vhodné jeho přidání k ovocnému pyré. 
Od 10. měsíce lze dát dítěti ochutnat malé 
množství tvrdého sýra. V tomto věku je také 
možné použití pasterovaného plnotučného 

Mgr. Martina 
Karasová
fyzioterapeutka
Fyzioterapeutka odbor-
ného centra zdravého 
životního stylu Rekon-
dice, absolventka řady 
odborných kurzů,
www.rekondice.cz

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
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kravského mléka k přípravě pokrmů. Kravské 
mléko k pití a mléčné výrobky (jako např. 
tvaroh, tvarohové dezerty apod.) nejsou pro 
dítě do jednoho roku vhodné. Obsahují velké 
množství bílkovin, které zatěžují organismus.
 

Druhá mateřsKá 

IVETA Z.: Jsem od roku 2008 zaměstna-
ná, 1. srpna 2013 jsem šla na mateřskou. 
Nyní pobírám rodičovský příspěvek, kte-
rý jsem si stanovila na dva roky a který 
by měl v červenci 2015 skončit. V tuto 
chvíli jsem podruhé těhotná a termín po-
rodu mám v květnu 2015. Chci se zeptat, 
zda bude výše druhé mateřské stejná 
jako u první a jestli mi zbytek rodičov-
ských příspěvků „propadne“.
Bc. Petr Gola: V zákoně o nemocenském 
pojištění je stanoveno, že když maminka 
nastoupí na druhou mateřskou dovolenou 
do 4 let věku předchozího dítěte, pak se 
za denní vyměřovací základ, tedy základní 
vstupní částku pro výpočet peněžité podpory 
v mateřství (mateřské), považuje denní 
vyměřovací základ zjištěný pro výpočet 
předchozí peněžité pomoci v mateřství. 
Mateřskou na druhé dítě budete mít tedy 
ve stejné výši jako na první dítě. Rodičovský 
příspěvek náleží ze zákona pouze na nejmlad-
ší dítě v rodině. Proto například maminka, 
které se narodila dvojčata, má rovněž nárok 
pouze na jeden rodičovský příspěvek. Není 
tedy možné, aby rodičovský příspěvek 
pobírali současně oba rodiče, na jedno dítě 

Chronická  
kopřivka
PRof. MUDR. PETR  
ARENbERgER
přednosta Dermatovenero-
logické kliniky fN Královské 
Vinohrady

Chronická kopřivka patří mezi 
20 nejčastějších kožních onemoc-
nění. Každý pátý člověk na světě 
se alespoň jednou za život s něja-
kým druhem kopřivky setká. Maxi-
mum výskytu je mezi 20. a 40. ro-
kem. U žen je výskyt dvojnásobně 
vyšší než u mužů.

Co je kopřivka? Kopřivka má 
mnoho tváří, zejména chronická 
znamená dlouhodobé obtíže. 
Projevuje se malými nebo velkými 
kopřivkovými pupeny (urtikami) 
na kůži, které svědí, až pálí. Stěhují 
se z místa na místo, mohou být na-
červenalé, ve středu bledší. Může 
je u 20–30 % případů provázet 
i svědivý otok. Ten mizí většinou 
v průměru do 72 hodin.

Prevence není snadná…  
Ale je možná pouze v situaci, kdy 
je příčina kopřivky známa, napří-
klad při kopřivce chladové nebo 
tepelné, po potravinách, lécích 
nebo kontrastních látkách

Pomůže včasná návštěva der-
matologa? Závažnější je chronic-
ká forma. Trvá déle než 6 týdnů, 
často i několik měsíců či let.  
Důležité je při jakýchkoli příznacích 
na kůži navštívit dermatologa, 
který již stanoví postup diagnostiky 
a léčby. Nasadí antihistaminika 
nebo kortikoidy, u onemocnění, 
kde se nenašla příčina, i moderní 
biologika. Více informací najdete 
na www.chcizdravoukuzi.cz

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

matka a na druhé otec. Délku rodičovského 
příspěvku a tím i jeho výši je možné změnit 
jednou za tři měsíce, nejkratší doba pobírání 
rodičovského příspěvku je však do dvou let 
dítěte, kdy měsíční rodičovský příspěvek činí 
11 500 Kč, což je maximální měsíční výše 
rodičovského příspěvku. 
 
 

roupi 

ZUZANA W.: Starší syn měl často potíže 
s roupy, mladší začíná s pískovištěm 
a bojím se, aby se situace neopakovala. 
Existuje nějaká prevence?
MUDr. Ilona Ludvíková: Bohužel, homeo-
patický lék, který by zabránil infekci roupem 
dětským, neexistuje. Na prvním místě je 
důležité dodržovat přísnou hygienu rukou 
(časté mytí rukou mýdlem, na pískovišti 
dezinfekčním gelem, stříhání nehtů nakrátko 
a důsledná hygiena kolem řitního otvoru). 
Jediným hostitelem pro roupy je právě člověk 
a ten se může nakazit při doteku perianální 
krajiny prsty s následným zanesením do úst. 
Dalším zdrojem je kontaminovaná potravina, 
hračky nebo prach. Vajíčka totiž přežívají 
ve vnějším prostředí i tři týdny. Klasicky se 
doporučuje přeléčit antiparazitárním lékem 
nejen nemocného, ale všechny členy rodiny 
a léčbu zopakovat po třech měsících. Velmi 
úspěšně se dají homeopaticky léčit zejména 
potíže tuto infekci doprovázející. Lék CINA 
9 CH v dávce 5 granulí denně – vybrat jednu 
tubu a následně CINA 15 CH 5 granulí 
jednou denně do odeznění potíží uleví 

inzerce A151002796 

od opakovaných bolestí bříška, nechutenství, 
nočních kašlů, nespavosti, svědění v nose 
a kolem řitního otvoru či pomočování. Navíc 
bych preventivně doporučila podávat jednou 
týdně dvojkombinaci léků: NUX VOMICA 
9 CH + SULFUR 15 CH 5+5 granulí, tyto léky 
povzbudí ochrannou funkci střevní sliznice.
 

první návštěva Zubaře 

JITKA K.: Máme roční holčičku, už má 
4 zoubky. Jak o ně mám pečovat a kdy 
navštívit poprvé zubní ordinaci, aby si 
na ni zvykla a neudělaly se jí kazy? Znám 
odstrašující příklady z okolí.
MDDr. Soňa Humpolíčková: Roční 
holčička už u zubaře alespoň jednou měla 
být :-) První návštěva u zubaře se doporu-
čuje s příchodem prvního zoubku. Zubař 
zkontroluje, zda zoubky rostou správně a zda 
je vše v pořádku. Dítě si tak začne na zubařské 
křeslo zvykat. Určitě je vhodné také dítěti 
začít zoubky čistit. Udělejte z čistění zubů 
každodenní rituál. Zatím postačí ubrousek 
s malým množstvím pasty, který v dalších 
měsících vyměníte za dětský zubní kartáček, 

případně za kartáček, který si rodič může na-
sadit na prst. Pastu používejte určitě dětskou 
kvůli obsahu fluoru. Nejdůležitější je vyčistit 
zoubky před spaním, a pak už dítěti nedávat 
žádné sladké nápoje. Velký vliv má i výživa, 
která by neměla obsahovat příliš sladkostí 
a pochutin. Když už sladkost, tak jednorázově 
a následně alespoň vypláchnout ústa vodou.
 

atopicKý eKZém 

ZUZANA S.: Moje roční batole má pod 
kolínky zhrublou kůži, občas zarudlé tvá-

řičky. Manžel trpí na alergie, může to být 
začínající atopický ekzém? Co s tím? 
MUDr. Marta Šimůnková: Souvislost 
s atopickým ekzémem vzhledem k alergiím 
vašeho manžela se nabízí. Nicméně diagnózu 
by měl udělat kožní lékař a ten také doporučí, 
jak konkrétně kůži ošetřovat. Lehký průběh 
atopického ekzému pak nadále zpravidla již 
nevyžaduje sledování dermatologem (s vý-
jimkou výrazného zhoršení). Zásadou péče 
o atopický ekzém je vyhnout se všem dráždi-
vým faktorům: kontakt s textiliemi s vlasem, 
běžné kosmetické přípravky, vadí i aviváž. Při 
praní dětského prádla je vhodné zopakovat 
máchací cyklus. Atopickou kůži je třeba pro-
mazávat! Lékař vám může předepsat nedráž-
divou mast (z lékárny, třeba Synderman) nebo 
můžete v lékárně koupit již hotové masti pro 
dětskou atopickou kůži. Promazávat se musí 
denně (i několikrát, podle potřeby). Koupání 
je dobré omezit na dvakrát týdně, do koupele 
přidávat koupelový olej pro atopickou kůži 
(opět z lékárny). Po koupeli zabalit do osušky, 
nedřít kůži, nechat osušit a co nejdříve na-
mazat. Obvykle se dávají tyto rodičům rady: 
zbavit se domácích zvířat, pořídit čističku 

Krém 
podporuje 
odolnost, 
minimalizuje 
vznik alergií 
a ekzémů.  
linteo baby, 
79 Kč
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vzduchu, nedávat vajíčka, obilniny, kravské 
mléko… Proti paušálnímu zákazu všech mož-
ných alergenů je nutné varovat! Výsledkem 
může být úplný nedostatek základních živin 
pro růst a vývoj. Ke každému dítěti je nutné 
přistupovat individuálně a vypozorovat, co 
mu vadí. Poměrně donedávna se tvrdilo, že 
čím později se dítě s alergenem setká, tím 
lépe pro prevenci alergie/atopie. Není tomu 
tak. V současnosti již bezpečně víme, že mezi 
dokončeným čtvrtým a sedmým měsícem je 
takzvané okno imunotolerance. Když se dítě 
v té době setká s alergenem, je pravděpodob-
né, že si na něj zvykne a nebude na tuto látku 
reagovat alergicky. 
 

opožDěný start Kojení? 

EDITA M.: Jsem po císařském řezu 
a dcerka nechce sát mléko, protože 
bezprostředně po mé operaci dostala 
lahvičku. Teď jí je 10 dní, co s tím? Dá se 
to ještě nějak zvrátit? Co dělat? 
Mgr. Lucie Marková: Je mi líto, že máte 
tuto zkušenost. Netušila jsem, že ještě v dneš-
ní době existuje porodnice, kde toto prakti-
kují. Doporučuji vám, abyste i nadále dceru 
přikládala k prsu, a to každé kojení. V případě, 
že by se vám to nedařilo, zkuste ještě požádat 
dětskou lékařku, ke které s dcerkou chodíte, 
nebo laktační poradkyni v místě vašeho 
bydliště o radu a pomoc, bohužel to takto 
na dálku neumím. Vyvarovat se této situace 

informací, které vám pomohou se správně 
rozhodnout. Co se týče alternativního vzdě-
lávání, daleko více bych se zajímala o danou 
konkrétní školu jako takovou a její celkové 
fungování, i o to, jaké děti do školy docházejí, 
případně i navazující gymnázia a jaké jsou 
možnosti přestupu.  

  
stříDavá péče 

RoMANA f.: Rozvádíme se, máme dvě 
děti (8 a 6 let) a manžel vyžaduje střída-
vou péči. Má na to právo? Mně se příliš 
nechce, aby děti takhle pendlovaly… 
Mgr. Hana Kuncová: Manžel má na střída-
vou péči právo. Judikatura Ústavního soudu 
ČR z roku 2014 několikrát konstatovala, že 
střídavá péče by měla být v naší společnosti 
standardem a pouze výlučná péče by mohla 
být výjimkou. Navrhněte znalecké posudky 
z oboru dětské psychologie. Průměrná cena 
znaleckých posudků je přibližně 15 tisíc Kč. 
Většinou opatrovnické soudy rozhodnou, 
že tuto částku hradí rodiče napůl. Dopo-
ručuji především s manželem co nejvíc 
komunikovat a je nutné, aby věděl, že řádově 

Těhotenství  
a křečové žíly  
DoC. MUDR. ToMáš fAIT
gynekolog a porodník

Hormonální změny jsou vedle 
dědičných nejčastějšími faktory, 
které způsobují vznik křečo-
vých žil v těhotenství. Vedou 
k rozvolnění vazivových tkání, 
a tedy i žilní stěny. S postupujícím 
těhotenstvím se pak přidává i tlak 
rostoucí dělohy, který zpomaluje 
žilní návrat z dolní poloviny těla 
a vede tak k dalšímu zhoršení 
varixů dolních končetin, rodidel 
a hemoroidů. Dalším rizikem je 
nadváha, tlak dělohy na malou 
pánev a samozřejmě samotné 
tlačení při porodu.

Jak poznáme obtíže? Pokud 
začínají natékat nohy, ale při jejich 
umístění do zvýšené polohy otok 
zase zmizí, zbystřete a navštivte 
lékaře. Nejčastější potíže jsou 
bolest, pocit napětí či tíže dolních 
končetin, a to především večer. 
Horko a teplé počasí tyto příznaky  
ještě zhoršují.

Co s tím? Při dědičnosti je boj 
obtížný. Určitě je dobré držet si 
váhu, v těhotenství používat kom-
presivní punčochy. Od prvních 
příznaků užívat účinné venofar-
makum (lék na žíly), které vám 
předepíše pouze váš gynekolog, 
praktický lékař nebo kterýkoli 
žilní specialista. Po skončení 
těhotenství křečové žíly ustoupí. 
Jejich projevy se zmírní, ale zcela 
nevymizejí. S dalším těhotenstvím 
se projeví dříve a ve větší míře. 
Není vhodné řešit varixy operač-
ně, dokud nemáte splněna svá 
reprodukční přání. Více informací 
najdete na www.zilniporadna.cz

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

2 týdny v měsíci bude mít děti v permanentní 
24hodinové péči, kterou bude muset kom-
pletně zabezpečit, a třeba si i vyzkoušet, zda 
střídavá péče nebude pro děti příliš zatěžující. 
Každopádně je žádoucí, aby rodiče zůstali 
bydlet nejlépe v jedné obci. Děti budou muset 
mít přechod co nejpohodlnější, to znamená 
dvoje učebnice, dvoje oblečení… Je žádoucí, 
aby, i když budou jeden týden u otce a druhý 
u matky, navštěvovaly stejnou školu a tytéž 
mimoškolní aktivity. Zkuste manželovi třeba 
i navrhnout takzvanou nerovnoměrnou 
střídavou péči: čtvrtek po škole až pondělí 
ráno nebo po škole. Tento návrh může být 
i v režimu výlučná péče matka a otec rozsáhlý 
styk. V České republice jsou v praxi styk 
i péče vnímány stejně. 

spáneK v houpačce 

DITA Č.: Mám novorozeného syna naro-
zeného císařským řezem. objevila jsem 
spací vak pro novorozeňata, ve kterém 
krásně spinká. Je to v pořádku? Slyšela 
jsem názor, že nejsme Afričané, aby-
chom se houpali v prohnuté houpačce… 

Mgr. Martina Karasová: Máte na mysli 
zřejmě takzvanou hacku, závěsnou textilní 
houpačku. Některé děti mají houpání rády, 
připomíná jim to pobyt v děloze: houpavé 
pohyby a ohraničený prostor, bezpečí. Jako 
alternativu postýlky přes den, kdy můžete dítě 
pravidelně chodit kontrolovat, klidně použijte. 
V noci raději nechte spát syna v zavinovačce 
v klasické postýlce. Novorozeně má zádíčka 
přirozeně zakulacená, což hacka kopíruje, 
z potíží s páteří obavy mít tedy nemusíte. 

gynekolog 
odPovídá 
prim. MUDr. bohumil 
Kuneš z gynekologicko-porodnického 
oddělení Nemocnice v Klatovech

 S jakými problémy k vám  
pacientky přicházejí nejčastěji?  
S různými, ať už jde o vaginální 
záněty, mykózy, ale i o problémy 
po konizacích a jiných zákrocích 
a s potížemi v období šestinedělí. 
Vždy je důležité vyšetření, abychom 
zhodnotili, jaká léčba je nejvhodnější 
při vaginálním zánětu, zda je potřeba 
nějaká terapie ke zhojení porodního 
poranění nebo rány po operačním 
zákroku. Některé stavy i některá po-
porodní a pooperační poranění mají 
tendenci se zhojit samovolně, ale 
jsou takové, které vyžadují režimová 
opatření a určitou podpůrnou léčbu. 
Většinou se doporučují lokální pre-
paráty, které se zvolí s přihlédnutím 

k potřebám ženy tak, aby terapie byla 
co nejméně invazivní a zároveň přiná-
šela největší benefit pro pacientku. Pří-
pravky s místním působením mohou 
být ze skupiny antibiotik, antimykotik 
a podobně. Jedním z nových prepa-
rátů, které se velmi osvědčily při pod-
půrné léčbě vaginálních zánětů, ale 
i porodních a pooperačních poranění, 
je volně prodejný přípravek na lokální 
vaginální použití s obsahem stříbra 
a oxidu titaničitého. Tyto látky vytvářejí 
v pochvě vhodné prostředí pro hojení 
a chrání místo před rozvojem infekce, 
která by komplikovala průběh hojení. 

 Stříbro je kov, nemůže tedy tělu  
nějak uškodit, zvlášť v období šesti-
nedělí a při kojení?  
Preparát obsahuje tyto látky ve formě, 
kdy se nevstřebávají do organismu 
ženy, ale působí pouze v místě podání, 
tedy v pochvě. Vytvářejí ochranný film 
v pochvě či na povrchu porodního 

poranění. Působí antimikrobiálně, 
antivirově a antimykoticky tak, aby 
podpořily léčbu zánětu, případně 
šetrně urychlily hojení poranění.

 kde jsou takové produkty 
k dostání?  
Jsou volně prodejné v lékárnách, paci-
entka by je měla užívat po doporučení 
lékaře, který zhodnotí vhodnost jejich 
použití. Problematiku můžete konzul-
tovat i s lékárníkem. 

 Co byste ženám, které se  
potýkají s gynekologickými  
obtížemi, doporučil?
Určitě se nebát navštívit svého gy-
nekologa, protože existuje skutečně 
řada možností, jak tyto problémy řešit. 
Ve všech případech lze najít vhodný 
způsob léčby pro tu kterou pacientku 
tak, aby odcházela z gynekologické 
ambulance správně zaléčená a samo-
zřejmě také spokojená.

můžete příště jen tak, že zvolíte porodnici, 
která je baby friendly a kde k těmto zvyklos-
tem nedochází.

volba Zš 

lENKA Z.: Můj syn je odmalička velmi 
učenlivý a hloubavý. bohužel jsme 
z vesnice, kde je jedna státní základní 
škola. Můj dotaz zní: Je lepší umístit 
syna do naší vesnické základní školy, 
abych mu nezpřetrhala vazby na přátele 
(a učit se různými metodami doma, i pro 
nás by toto bylo z logistického pohledu 
jednodušší), nebo řešit hned od první 
třídy nějakou speciální základní školu 
(Montessori, Waldorf…)? Většina těchto 
škol však končí s pátou třídou, kam poté 
se synem dál?  
Mgr. Tereza Slunečková: Tuto otázku řeší 
řada rodičů, obzvláště je-li v současné době 
možnost výběru škol pro jejich děti. Je oprav-
du těžké v tomto případě poradit, protože vše 
má své pro a proti. Co se týče dojíždění, je 
třeba počítat s časem dojíždění a zvážit, zda 
rodinu příliš nezatíží. Navíc první třída ZŠ je 
dost náročná i bez toho. Co se výběru školy 
týče, doporučila bych vám se více zajímat 
o dané školy. Zajděte na den otevřených dveří, 
zajímejte se o zkušenosti daných škol s dětmi, 
které přecházejí na gymnázium. Určitě není 
od věci se o těchto tématech bavit i s ostatní-
mi rodiči z vašeho bydliště, budete mít více 
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