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Editorial

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY,
MILÍ ČTENÁŘI!

Chtěli bychom vám pomáhat
řešit každodenní problémy,
hledat odpovědi na vaše otázky, přinášet zajímavé tipy na
výlety, seznamovat vás, jak
o vaše děti pečovat, jak jim
vařit nebo se starat o jejich
zdraví.
Věřím, že každý z vás na stránkách našeho magazínu najde
zajímavé téma, inspiraci a třeba i poučení. Budu se společně
se svým týmem snažit o to,
aby vám náš měsíčník přinášel
přitažlivé a praktické informace, poskytl vám zajímavé tipy
nebo vás inspiroval k zábavnějšímu a veselejšímu životu
s vašimi dětmi.

Chce se stát
spolutvůrci
časopisu?
Prožili jste

V

ítám vás
na stránkách nového časopisu NAŠE DĚTI.
Chtěla bych vám,
spolu se všemi autory a spolupracovníky
redakce, přinášet zajímavé zprávy ze světa dětí,
výchovy, rodičovství a péče
o vaše nejmenší a nejdražší.

Inzerce

Nechceme však pouze poučovat a radit. Chceme být především VAŠÍM časopisem, který
s námi budete společně tvořit.
Svými nápady, tipy, dotazy
a dopisy. Budu ráda, když mi
dáte vědět, co se vám v časopise líbí, o čem byste si chtěli
přečíst a co vás zajímá. Těším
se na vaše e-maily a doufám,
že stejně se budete i vy těšit na
další vydání časopisu NAŠE
DĚTI, který vám budeme
zdarma posílat do vaší e-mailové schránky.
Vaše

Martina Vampulová

vydavatelka a šéfredaktorka

Pište nám do
redakce na
e-mail
redakce@nase-di.cz

Nej... 9 míců

VÍTEJTE

V TĚHOTENSKÉ PORADNĚ

První chvíle radosti, když se na těhotenském ttu objevily dvě
čárky, už máte možná pár týdnů za sebou stejně jako kontrolní
ultrazvuk, který vaše těhotenství potvrdil. Teď vás čeká období
radostného očkávání. Bude na sobě pozorovat, jak ve vás roste
nový život a vaším průvodcem budou rady vašeho lékaře v těhotenské poradně.
Co váš čeká v příštích několika měsících? Jaká vyšetření budete muset
podstoupit? Jak často budete muset
chodit na kontrolu? To je určitě jen
zlomek otázek, které si nyní kladete.
Na některé se vám pokusíme odpovědět, další můžete naprosto bez
obav konzultovat se svým gyneko-

dete poradnu navštěvovat zhruba ve
čtyřtýdenních intervalech, přibližně
od 28. týdne těhotenství počítejte
s návštěvami každé dva až tři týdny
a od 36. týdne se doporučují kontroly každý týden. Načasování se může
mírně odlišovat podle zvyklostí
konkrétního lékaře.
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• Zjišťování hmotnosti. Lékař zkontroluje, jestli nárůst vaší hmotnosti
není příliš prudký, nebo naopak
nestagnuje.
• Měření tlaku krve.
• Kontrola moči na přítomnost
látek, které mohou signalizovat
ohrožení vašeho zdraví nebo plodu.
Jedná se o bílkovinu a cukr, jejichž
přítomnost v moči značí riziko vzniku preeklampsie a těhotenské cukrovky, případně i některých zánětů.
Proto na každou konrolu v poradně
nezapomeňte s sebou v lahvičce přinést pokud možno ranní moč.
• Gynekologická prohlídka. Gynekolog při ní kontroluje vzdálenost
konce děložního těla od stydké kosti
a stav čípku. Zhruba od poloviny
těhotenství pak lékař ještě poslouchá přes břišní stěnu srdeční ozvy
miminka.
Výsledky všech vyšetření vám doktor zapíše do těhotenské průkazky,
kterou dostanete mezi 8 až 12. týdnem těhotenství. Noste ji vždy u sebe. Při kadžé návštěvě poradny se
samozřejmě můžete na cokoli ptát.
Abyste nebyla ve stresu, že jste na
něco zapomněla, doporučujeme si
založit bloček, do kterého si budete
své dotazy kdykoli zapisovat. Pak se
vám nestane, že nedostanete na svou
otázku vyhovující odpověď.

Další vyšření a tty

logem. Nebojte se ho ptát úplně na
cokoli, žádná otázka není tabu.
Se svým gynekologem, který vás
bude provázet i těhotenskou poradnou, se teď budete vídat často, protože vývoj miminka i váš zdravotní
stav je třeba pravidelně kontrolovat.
Připravte se na to, že zpočátku bu-

Pokaždé a pravidelně
Při každé návštěvě těhotenské
poradny vás budou čekat některé
pravidelné kontroly. Během pár
týdnů si na ně zvyknete, takže vám
to už nepřijde nijak zvláštní. Co vás
tedy nemine?

Kromě těchto pravidelných kontrol budete muset absolvovat ještě
další vyšetření, v závislosti na tom,
v kterém týdnu těhotenství se právě
nacházíte. Sem patří zejména:
• vyšetření ultrazvukem (zpravidla
tři krát až čtyři krát během těhotenství: kolem 6 až 8.týdne těhotenství,
ve 13. tt a kolem 20. a 30.tt). Přesný
počet ultrazvukových vyšetření se
může lišit podle rozhodnutí konkrétního gynekologa i vašeho zdravotního stavu.
• odběr krve (zjišťuje se krevní
skupina včetně Rh faktoru a proti-

Nej... 9 míců
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látek, krevní obraz, hodnota hCG
v počátečních stádiích těhotenství, přítomnost protilátek na HIV
- riziko onemocnění AIDS a BWR
- onemocnění syﬁlis)
• screeningová vyšetření neboli
preventivní vyhledávání možných
komplikací či poškození. V 1. trimestru je možné provést screeningové vyšetření vrozených vývojových vad (tzv. NT+ test), který ale
zatím není zcela běžnou součástí
prenatální péče a nehradí ho zdra-

votní pojišťovny. Tento test se skládá z biochemického vyšetření krve
a ultrazvukového vyšetření, provádí
se mezi 9 až 13. tt a s větší přesností
stanovuje rizika vyšetřovaná později pomocí tzv. Tripple testu. Ten
se již provádí u všech těhotných
po 16. tt. Jeho výsledek stanovuje
riziko poškození plodu Downovým
syndromem a nejčastějšími rozštěpovými vadami. Dalším vyšetřením
je tzv. orální glukózový toleranční
test (oGGT) nebo O´Sullivanův

test, které zjišťují riziko onemocnění těhotenskou cukrovkou. V současnosti se provádějí plošně všem
těhotným kolem 24. tt.
Všechny zmiňované metody a vyšetření slouží k tomu, abyste bezpečně prošla obdobím těhotenství
a porodila zdravé miminko. Zároveň jde o to, aby se podařilo eliminovat komplikace nebo nebezpečí,
která vám i miminku mohou při
nedostatečné péči hrozit.

Pra Perková

Laboratoří krok za krokem  Laboratoří krok za krokem
Ultrazvukové vyšření

Ultrazvuková vyšetření prováděná v těhotenství probíhají dvěma
způsoby: v počátcích těhotenství
se provádí sondou zavedenou přes
pochvu. Později, jak děloha s miminkem roste, vám lékař provede
vyšetření přes břišní stěnu. Ani
jeden ze způsobů není nijak nepříjemný a hlavně - budete odměněna
pohledem na vašeho drobečka. Na
ultrazvukové vyšetření se někdy
doporučuje chodit s plným močovým měchýřem, aby byla děloha
s miminkem lépe viditelná. Ale
záleží na rozlišovací schopnosti
přístroje, proto je dobré se už při
objednávání domluvit na podrobnostech, ať vás potom netrápí
zbytečně plný močový měchýř
a můžete si pohled na miminko
pěkně užít.

Odběry krve v těhotenství

Odběr krve vás během radostného
očekávání čeká několikrát. Běžné
krevní testy prováděné v těhotenství nemusíte absolvovat na lačno,
takže před odchodem do laboratoře se klidně nasnídejte. Před
odběrem se ale dostatečně napijte,
abyste měla zředěnou krev a vše
proběhlo rychleji a snáze. Také se
tím vyhnete případným nepříjem-

ným pocitům plynoucím z odběrů
krve na lačno.

Orální glukózový toleranční tt

Toto vyšetření patří mezi relativně
nově zavedená plošná těhotenská
vyšetření. Těhotná je při nich odeslána na specializované pracoviště,
kde se provádí test. Je to vlastně
zkouška, jestli je mateřský organismus schopný se bez problémů
vypořádávat s odlišným hospodařením s cukrem a větší zátěží během
těhotenství. Samo vyšetření není
nijak náročné. V tomto případě
musíte přijít na lačno, to znamená alespoň 10 hodin před odběrem nic nejíst a pít pouze
vodu nebo neslazený čaj.
Nejprve vám odeberou
malé množství krve,
většinou z prstu.
Poté dostanete asi
půl litru oslazené tekutiny,
většinou
čaj
s glukózou
dochucený
citronem, aby
nebyl příliš sladký.
Tekutinu musíte vypít
nejpozději během pěti
minut. Poté se po hodině
a po dvou provádí kontrolní od-

běr krve, z nějž se stanoví hladina
cukru. Někteří lékaři provádějí tzv.
O´Sullivanův test, při němž je postup obdobný, ale podává se pouze
50 g glukózy (namísto 75 g glukózy u oGTT) a kontrolní odběr se
provádí za 60 minut.

Vyšření AFP

Vyšetření AFP (alfafetoproteiny)
v mateřském séru se provádí vždy
v 16. týdnu těhotenství. Při tomto
testu
musí také lékaři
znát vaši přesnou hmotnost,
proto ji do
žádanky dopište. Jde v podstatě
o odběr krve z žíly,
při kterém nemusíte být
na lačno. V odebraném
vzorku lékaři určí hodnotu
AFP a pokud je mimo stanovenou hranici, upozorňuje na zvýšené riziko vrozených vývojových
vad a Downova syndromu. V takovém případě vám lékař doporučí
další vyšetření. Nebojte se, určitě
to nezanemá, že se vám narodí postižené dítě. Jde jen o upozornění,
že je třeba provést další, podrobnější genetická vyšetření.

(p)

Foto: Creating Online
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Milovaná zlatíčka (6-10 l)

VYZKOUŠEJTE

S DĚTMI E-LEARNING

Di a počítače jsou velmi dobří kamarádi, ale proč by vaši potomci měli před monitorem
a u klávnice pouze hrát hry? Naučte je, že počítač může být výtným pomocníkem a přitom
i zdrojem zábavy. Nebude vás to nic stát, stačí, pokud máte příﬆup na intern a chuť vyzkouš
no nového.
E-learning, neboli studium pomocí počítače se i v České republice
hodně rozvíjí, i když většina kurzů,

nejen jazykových, je určena především dospělým. Navíc se za ně platí.
Zcela jinou cestou šli tvůrci internetového kurzu angličtiny Mingoville,
který vyvinuli pro děti na celém
světě. Díky sponzorům je nyní kurz
v České republice zcela zdarma.
Stačí se zaregistrovat a můžete začít
s učením. V podstatě tedy nemáte
to ztratit, když třeba vaše dítě kurz
hned zpočátku nezaujme, můžete se
k němu po nějaké době také vrátit.
Celý kurz je rozdělen do deseti
tématických lekcí. A je přitom jedno, jakým tempem konkrétní lekci
absolvujete, registrace totiž platí celý
kalendářní rok. Na vaše děti čeká
několik stovek nejrůznějších úkolů
a aktivit, interaktivní cvičení, písničky, rozhovory a spousta dalšího.
Kromě toho, že se děti třeba naučí
nová slovíčka, umožní jim kurz také

s nově nabytými znalostmi okamžitě
pracovat. Na počítači mohou tvořit
vlastní příběhy, trénovat výslovnost
nahráváním slovíček nebo dokonce
karaoke písní. A tak
celá výuka bude
probíhat v duchu
Komenského hesla
Škola hrou. Bude
to zábava nejen
pro vaše ratolesti,
ale možná i pro
vás. Právě hravost
a intuitivnost dětí
tvoří podle tvůrců
velkou část jejich
potenciálu k učení. Výhodou je
i skutečnost, že při
používání aplikace
jsou děti neustále
vystaveny mluvené angličtině, což
rychle vede ke zlepšení výslovnosti.
Dokonce ani pokyny v rámci aplikace
nejsou v češtině,
ale kurz je velmi
intuitivní, takže
s jejím ovládáním nebudou mít ani
děti problémy. Těm mladším můžete pomoci vy, starší to zvládnou
sami. To samé platí i pro slovník,
kde nejsou uvedena všechna slovíčka, takže neustálé hledání překladů
neodvádí pozornost od výuky. Děti
jsou naopak nuceny uhodnout vý-

znam některých slovíček z kontextu
i graﬁky, což přesně odpovídá jejich
zvídavé povaze.

Vítejte v Mingoville!

Mingoville je virtuální městečko,
které obývají plameňáci. Setkáte se
s několika generacemi rozvětvené
rodinky Pinkeltonů, přičemž každá
z postaviček má při výuce angličtiny svou úlohu. Povolání nebo pozice
v rodokmenu, představované jednotlivými postavičkami, jsou vázány
na soubor slovíček. Postavičky plameňáků je pak dětem velmi zábavnou a sugestivní formou představí.
Plameňáci budou také vašimi průvodci při plnění nejrůznějších úkolů,

které na vaše děti čekají. Mohou
s nimi vyplňovat různé kvízy, malovat, nahrát si písničku a publikovat ji
či zveřejnit svůj vlastní příběh... Tak
se přidejte k Pinkeltonům!

(mna)
www.mingoville.cz
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Dobré rady nad zlato

STARÉ ELEKTROHRAČKY

DO POPELNICE NEPATŘÍ

Nevíte co s porouchanými či jinak nefunkčními elektrickými a elektronickými hračkami? Kam
odnt vysloužilé walkmany, autodráhy, herní konzole či doplňky pro batolata? Máme pro vás jednoduché ření: odevzdejte je na jedné ze 36 pražských mateřských a základních škol nebo v síti
prodejen hraček Pompo. Od loňského října totiž běží pilotní projekt, jehož cílem je ottovat v praxi nový způsob odběru tohoto spiﬁckého elektroodpadu.
V rámci projektu můžete odevzdávat elektrické a elektronické
hračky poháněné baterií nebo
elektromotorem, elektrické deskové
hry, autodráhy, digitální hry, herní
konzole, ruční ovladače videoher
(joysticky), doplňky pro batolata,
elektrická vozítka a vybavení pro

ho roku zajímavé dary. Škola, která
nasbírá nejvíce drobného elektroodpadu, obdrží interaktivní tabuli.
Zatímco zpětný odběr elektrozařízení v prodejní síti je dán zákonnou
povinností posledního prodejce
odebrat „kus za kus“, tedy při koupi nové elektrické či elektronické

volný čas a sporty. Děti mohou nosit
i walkmany, MP3, mobilní telefony,
rádia, kalkulačky a drobnou výpočetní techniku.
Na školách jsou umístěny uzamykatelné sběrné nádoby se speciálně upraveným víkem, do kterých
je možné hračky i další přístroje
umístit. Svoz elektroodpadu ze škol
je prováděn podle potřeby. Navíc
jednotlivé školy a školky, které se do
projektu zapojily, soutěží v množství
sebraného elektrozařízení a první
tři nejlepší získají na konci školní-

hračky je prodejce povinen odebrat
použitou, v rámci pilotního projektu můžete v pražské síti prodejen
Pompo odevzdat jakékoliv přiměřené množství hraček. I v prodejnách
se svoz provádí podle potřeby.
Podle údajů kolektivního systému
ASEKOL, který projekt organizuje,
dodali v roce 2006 výrobci a dovozci registrovaní v systému ASEKOL
na český trh 1815 tun elektrických
a elektronických hraček a elektrozařízení pro volný čas a sport.

(vam)

Pražské školy zapojené do první
fáze projektu:
ZŠ a MŠ Praha – Slivenec, ul. Ke
Smíchovu, Základní škola nám.
Curieových, Základní škola Starodubečská, Lauderovy školy při
ŽOP, ZŠ Pražačka, Základní škola Jánošíkova, ZŠ a MŠ K Dolům,
ZŠ a MŠ Kavčí hory, Základní
škola Zárubova, Škola Mendíků – MŠ a ZŠ, Základní škola
Ohradní, ZŠ profesora Švejcara
v Praze 12, Základní škola V ladech, EKONOMA – soukromá
obchodní akademie, Základní
škola Plzeňská, Mateřská škola
II. Kurandové, Tyršova základní
škola, Fakultní ZŠ s rozšíř. výukou jazyků při PF UK, Fakultní
ZŠ Pedagogické fakulty UK, ZŠ
a MŠ Lysolaje, Základní škola
T. G. Masaryka, Základní škola
Laudova, FZŠ PedF UK a Mateřská škola U Studánky, Katolická
MŠ sv. Klimenta, Základní škola
Strossmayerovo náměstí 4, ZŠ
Fr. Plamínkové, ZŠ a MŠ Ústavní,
ZŠ a MŠ U Parkánu, Mateřská
škola Chabařovická, ZŠ a MŠ
U Školské zahrady, Základní škola Mýtní, Základní škola Ratibořická, Základní škola Stoliňská,
Základní škola a Mateřská škola
Spojenců, Masarykova základní
škola Slavětínská, Základní škola
Šimanovská.


Za hory, za doly
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ZÁBAVNÉ PUTOVÁNÍ

PO JEŽÍŠKOVÝCH STOPÁCH

Také vaše di milují Ježíška a Vánoce jednou za
rok jim rozhodně ntačí? Vezme je s sebou do
Ježíškova domovského mta a vydejte se po jeho
stopách. Zažije spoustu legrace, no nového se
naučíte a možná vám tak mnohem rychleji uběhne
čekání na další Vánoce.
A kam že vás zveme? Ne, nemusíte
jezdit do dalekého Betléma v Izraeli. S Ježíškem se můžete setkat
mnohem blíž - v Božím Daru.
Toto nejvýše položené městečko ve
střední Evropě je již řadu let proslulé Ježíškovou poštou a v roce 2006
se proto stalo i jeho domovským
městem. Od loňského prosince tu
mají pro malé i větší děti a jejich
rodiče další atrakci – Ježíškovu
cestu. Dva okruhy vás provedou po
stopách Ježíška a vašim ratolestem
nabídnou spoustu zábavy. Cesty
lemují vyzdobené přístřešky s pohádkovými postavičkami a dětské
atrakce – skluzavky, kladiny, lanovky, kolotoče nebo houpačky.

Na každé ze třinácti
zastávek musí děti také
vyřešit zadaný úkol.
Když se jim to podaří, čeká je v cíli cesty
odměna.

Pro malé
i velké di
Ježíškova cesta, kterou
jsme my navštívili
v zimě, ale můžete se
na ni vydat kdykoli
během roku, má dva
okruhy. Oba začínají
v infocentru v Božím
Daru, kde děti dostanou Ježíškův
zápisníček, který je opravňuje

vstoupit na Ježíškovu cestu a kam
si také budou zaznamenávat řešení
úkolů. Malý okruh měří 5,6 kilo-
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metru a zvládnou ho i ty nejmenší
děti nebo třeba maminky s kočárky.
Začíná v Božím Daru u ski areálu
Novako a vede přes náměstí na cestu Na Vraky, pokračuje přes Kaﬀenberskou cestu, Černý potok, okolo
božídarského rašeliniště a zpět do
Božího Daru.
Velká Ježíškova cesta, která měří téměř 13 kilometrů, začíná na křižovatce cest Na Vraky a Kaﬀenberské,
vede přes Janouškovu cestu, osadu
Myslivna, Jáchymovskou spojku
a po Špičácké cestě až k silnici Boží
Dar – Horní Blatná, kde se napojuje
na Malou Ježíškovu cestu a pokračuje zpět okolo božídarského
rašeliniště do Božího Daru.

Hvězdulka, nopýrek Pírek
a Fukačo...

A koho při svém putování potkáte?
Čeká tu na vás například skřítek
Pořádníček, který rád uklízí, Hvězdulka, jež pomáhá Ježíškovi v jeho
dílně vyrábět dárky pro hodné
děti nebo netopýrek Pírek. Možná
jste ho už potkaly i jinde, protože
pomáhá dětem hlídat jejich spánek
a hezké sny. Na Ježíškově cestě na-

Za hory, za doly

razíte i na zlobivé kluky Nimbuska
a Kumulusíka, zjistíte, že Fukačo je
docela hodný, i když trochu rošťák
a že královna Větrule panuje všem
větrům, průvanům, vánkům i vichřicím v Ježíškově království.
Než vyrazíte na sever Čech, můžete si celou Ježíškovu cestu projít
alespoň vyrtuálně. Na webu je také
k dispozici Ježíškův zápisníček
a najdete tu i úkoly, jejichž řešení

vás čeká na každé zastávce. Po absolvování té skutečné cesty se určitě
zastavte opět v infocentru v Božím Daru, kde se dozvíte správné
řešení všech úkolů a na děti, které je
splnily bez chybičky, čekají drobné
dárky.

Martina Vampulová
Foto: Agency JE5

www.jeziskovacta.cz

Chutně a zdravě
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ZDRAVÉ MLSÁNÍ.

JDE TO DOHROMADY?

Sacharidy patří mezi základní živiny, které ke svému životu potřebují dospělí i di. Sacharidy se
však nenacházejí jen ve „sladkých“ potravinách, jejich zdrojů je celá řada a je třeba um mezi
nimi vybírat ty z hlediska zdravé výživy vhodné.
Sacharidy by měly v dětské stravě
tvořit 50 až 55 procent denního
energetického příjmu – to je dávka,
kterou rostoucí organismus dětí
nezbytně potřebuje ke svému vývoji.
Mezi nejvhodnější zdroje sacharidů patří obiloviny, pečivo (pro děti
starší přibližně deseti let celozrnné),
celozrnná rýže, celozrnné těstoviny,
zelenina, luštěniny (obsahují zejména
polysacharidy) a také ovoce (ovoce je
zdrojem fruktózy a v menší míře také
vlákniny).

K čemu je glykemický index?

Glykemický index vyjadřuje schopnost sacharidové potraviny zvýšit
hladinu krevního cukru (glukózy).
Potraviny, které mají glykemický
index vysoký, zvyšují hladinu krevního cukru rychleji než ty s glykemickým indexem nižším. Čím více
stoupne po jídle glykémie, tím více
se musí vyplavit inzulínu – hormonu slinivky břišní, jenž má využívání
glukózy na starosti.

Sladkosti s mírou

Sladkosti nelze z dětského jídelníčku zcela
vyloučit - vždyť sladká
chuť je první, se kterou
se dítě ihned po narození setkává (v podobě
laktózy v mateřském
mléce). Při výběru sladkostí ale raději volte ty,
které jsou z hlediska zdravé výživy
vhodné – například ovocné saláty
sypané ořechy, cereální tyčinky bez
polevy, čokoládu s vyšším podílem
kakaové hmoty (70 % a více), tvarohové dezerty s ovocem a podobně.
Naopak velmi nevhodné a v jídelníčku vašich dětí by se tedy měly
objevovat co nejméně, jsou sladké
tučné moučníky, zákusky, či sladké
limonády. Ty jsou zdrojem velkého
množství cukru a energie, kterou
děti přijímají bez dalších nutričně
hodnotných látek. Právě s vyšším
příjmem energie dochází ke zvyšování tělesné hmotnosti, ale také
například ke vzniku zubního kazu.

Hladina krevního
cukru rychle klesá a je třeba opět
doplnit sacharidy, aby došlo k jejímu vyrovnání – to vede k chuti na
další jídlo s vysokým glykemickým
indexem a vzniká začarovaný kruh.
Inzulín ale bohužel podporuje ukládání tuků v těle, takže čím více je
inzulínu potřeba, tím větší je tendence k ukládání tuku v organismu
a pochopitelně i ke tloustnutí.

Co ovlivňuje výši
glykemického indexu

Glykemický index závisí na obsahu
a druhu sacharidů v potravině a na
kombinaci s dalšími potravina-

mi, v nichž jsou bílkoviny či tuky.
Potraviny s vysokým glykemickým
indexem bychom se tedy měli naučit
vhodně kombinovat s takovými, které výsledný glykemický index sníží.
Příkladem potraviny s vysokým
glykemickým indexem může být
napřiklad bílé pečivo, které samo
o sobě brzy po snědení vyvolá pocit
hladu. Pokud ho však potřeme například kvalitním rostlinným tukem,
obložíme plátkem sýra a ještě navíc
přidáme rajče nebo jinou zeleninu,
výsledný glykemický index snížíme
a zasycení vydrží déle. Navíc tělu
dodáme další hodnotné látky.
Hodnotu glykemického
indexu ovlivňuje také
druh škrobu, který
v potravině převládá
– amylopektin se v těle
štěpí rychle a potravina s jeho převahou
tak má vyšší glykemický index (například bílé pečivo,
brambory, těstoviny). Oproti tomu
se molekuly amylázy štěpí pomaleji
a potraviny, kde amyláza převažuje,
mají glykemický index nižší (například luštěniny, či basmati rýže).
Dalším faktorem ovlivňujícím výši
glykemického indexu je množství
vlákniny. Například celozrnné
těstoviny mají glykemický index 37,
naproti tomu těstoviny z bílé mouky,
ve kterých vláknina téměř není, mají
celých 55. Dalším příkladem může
být rýže natural s glykemickým
indexem 48, oproti bílé rýži s glykemickým indexem 87.
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Výše glykemického indexu závisí
také na způsobu zpracování potravin, a to jak v průmyslu, tak v kuchyni. Čím je daná potravina pevnější a drží více „pohromadě“, tím je
glykemický index nižší. Například
vařené brambory mají glykemický
index 50, u bramborové kaše se však
zvýší na 70.
Glykemický index určitým způsobem ovlivňuje i kyselost potravin.
Kyseliny přítomné v potravině nebo
ty, které se do pokrmu přidávají,
hodnotu glykemického indexu
snižují. Zpomalují totiž vyprazdňování žaludku a tím omezují rychlost
vstřebávání cukru.

Jak jsou na tom české di?

Z výsledků loňského průzkumu,
kterého se zúčastnilo více než 500
dětí ze třetích a sedmých tříd, vyplynulo, že jídelníček mnoha dětí
neodpovídá doporučenému dennímu příjmu energie ani množství základních živin. Zejména mladší děti
mají ve stravě sacharidů nadbytek.
Doporučené hodnoty příjmu sacharidů pro děti ve věku od 7 do 10 let
se přitom pohybují v rozmezí 209
až 230 g na den. Chlapci průměrně
přijmou asi 270 g sacharidů za den,
dívky pak více než 250 g. Zajímavé
přitom je, že děti snědí více sacharidů
ve všední den než během víkendu.

Jaká jsou rizika?

Vyšší příjem sacharidů dodává tělu
nadměrné množství energie, která
se, pokud není kompenzována
dostatkem pohybu, ukládá v podobě tuku. Trvale nadměrný příjem
sacharidů může navíc u disponovaných jedinců způsobit zvýšenou
hladinu inzulínu (hyperinzulinémie) a zvýšenou hladinu krevního
cukru (hyperglykémie), což může
poté vyústit v inzulínovou rezistenci a v rozvoj diabetu II. typu.

Dana Růžičková, DiS.
nutriční terapeutka

Foto: Creating Online

V TŘINECKÉ NEMOCNICI

KONTROLUJÍ NOVOROZENCŮM SLUCH

Dobrou zprávu máme pro maminky, které se chystají rodit v nemocnici v Třinci. Lékaři totiž od
nového roku u všh narozených miminek provádějí lošný screening sluchu.
„Vyšetření sluchu novorozence je
velmi jednoduché. Většinou během
druhého nebo třetího dne po porodu se do ouška spícího dítěte zavede
malá sonda. Citlivý přístroj během
necelých pěti minut vyhodnotí případné poškození sluchu. Vyšetření
dítě nijak nezatěžuje, je bezbolestné
a rychlé,“ popsal průběh vyšetření
lékař ORL oddělení Nemocnice
Třinec Mieczysław Szwarc a dodal:
„V případě pochybností si děti zveme na kontrolu. Pokud je výsledek
vyšetření opakovaně nepříznivý,
odesíláme dítě na specializované
pracoviště fakultní nemocnice.“
Včas zachycená porucha sluchu má
podle něj velkou šanci na korekci.
K dispozici jsou naslouchadla, v případech těžkého poškození sluchu
podstupuje dítě takzvanou kochleární implantaci. Jde o zavedení speciálního elektronického minipřístoje
do vnitřního ucha. Tento přístroj

z prvních nemocnic okresního
typu v republice, která plošné
vyšetření sluchu novorozenců
zavedla.

(mna)
Foto: Nemocnice Třinec

pak zprostředkovává neslyšícím
lidem sluchové vjemy. Zákrok provádějí lékaři Dětské kliniky v Praze
Motole.
Ve vyspělých zemích je vyšetření
sluchu dítěte po narození běžnou
záležitostí, standardem je také
u našich sousedů v Polsku a na Slovensku. V České republice zatím
není povinné a provádí se víceméně pouze ve fakultních nemocnicích. Nemocnice Třinec je jednou

Vaše příběhy
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DAROVÁNÍ VAJÍČEK

ANEB KDYŽ SE BLÍŽILY VELIKONOCE…

Asi týden před lošními svátky jara jsem své spolužačce vyprávěla o tom, že jdu darovat vajíčka. K našemu rozhovoru se připll i další spolužák, který se nás zeptal, zda se už také tíme
na Velikonoce... Už jste se asi dovtípili, že můj příběh nebude zase až tak o Velikonocích, i když
vajíček se týká…
Jak to všhno začalo

Mám dvouletou dcerku, jejíž početí nám s manželem nezpůsobilo
žádnou „námahu“, prostě se nám to
povedlo, aniž bychom se nějak extra
usilovně snažili. Až v době, kdy
jsem byla těhotná a začala jsem se
o tuto problematiku více zajímat (co
taky jiného dělat, když jste doma na
rizikovém), jsem zjistila, jaké martyrium musí někteří lidé
podstoupit pro to, aby
měli své vlastní dítě.
Přečetla jsem spoustu
příběhů párů, z nichž
některé skončily šťastným koncem, některé
na svůj šťastný konec
stále čekají. A tehdy jsem si pořádně
uvědomila, jak jsme
to vlastně měli jednoduché a začala jsem si
toho také patřičně vážit. V té době jsem se
také seznámila s partou fajn maminek,
které mají děti zhruba
ve stejném věku a mezi námi byla
i jedna maminka, která má dceru
právě z darovaného vajíčka. Díky
lékařskému pokroku totiž mají šanci
na potomka i jinak dříve neplodné
páry. S darovanými vajíčky (oocyty) tak mohou i ty ženy, kterým se
z různých důvodů vajíčka netvoří
nebo jejich oocyty mají nějakou
genetickou poruchu, zažít radosti
i starosti těhotenství a následného

porodu. Dříve jsem o této možnosti
vůbec nikdy neslyšela a samozřejmě
jsem tedy ani netušila, že i já mohu
být nějak nápomocná.

Co na to paní Etika
Než jsem se rozhodla, že půjdu
darovat vajíčka, měla jsem v sobě
spoustu otázek, které jsem si musela zodpovědět. Asi nejpalčivější

stavitelné riziko a pokud ho chtějí
podstoupit, musí to mít velmi dobře
promyšlené a srovnané v hlavě.
Dalším důvodem, proč si myslím,
že se obdarovaný pár bude o dítě
dobře starat je ten, že to přece bude
jejich vytoužený potomek, který je
stál spoustu fyzických i psychických
sil a také nemalé ﬁnanční prostředky. Také se na to dívám tak, že jdu
udělat obecně nějakou
dobrou věc a jak s tím ti
lidé naloží, je už jejich
věc. Když bych šla darovat krev nebo kostní
dřeň, tak se také nebudu
ohlížet na to, jestli ji dostane nějaký narkoman
nebo zločinec. Prostě
to někomu v té chvíli
pomůže.

Konný impuls
k rozhodnutí

otázka pro mě byla, že někde budou
žít v podstatě moje děti a já nebudu
vědět, jestli náhodou nejsou týrané a nebudu jim schopná pomoci.
Snažila jsem se v tuto chvíli vžít i do
pocitu obdarované, neboli budoucí maminky. I pro ní to bude jistě
velmi náročné, bude vychovávat
dítě a nebude vědět, jakou genetickou výbavu si v sobě nese. Navíc
i pro obdarovaný pár je to nepřed-

Po zralé úvaze jsem se
rozhodla svá vajíčka
darovat. Chci udělat
něco pro druhé lidi,
abych si na konci života mohla říci, že jsem tu nebyla
zbytečně. Nechtěla jsem ale darovat
vajíčka „anonymně“ (i když to v ČR
ani jinak nejde), potřebovala jsem
prostě někoho konkrétního, komu
ráda adresně pomohu, abych mohla
vidět konkrétní výsledky. Dozvěděla jsem se, že v centrech asistované reprodukce mají příjemkyně
předlouhé pořadníky a jediným
řešením pro příjemkyně, jak zkrátit

Vaše příběhy
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čekací dobu, je přivést do centra
nějakou dárkyni. V tuto chvíli se
dostává na přední místa v pořadníku, i když vajíčka této dárkyně
dostane jiná příjemkyně (v rámci
zachování anonymity). Tak jsem čekala,
až někdo z mého okolí
bude chtít využít mých
„služeb“.
Neočekávaně jsem se
seznámila s holčinou,
která se ocitla v této
situaci, slovo dalo slovo
a objednaly jsme se do
centra asistované reprodukce. Byla to opravdu
velká náhoda, protože
ta holčina mi byla od
první chvíle velmi sympatická, tudíž nebylo co
řešit. V podstatě impulzivně jsem se rozhodla,
že jí chci pomoci.

První návštěva
v centru asiﬆované reprodukce

Asi jako při každé návštěvě u lékaře, jsme v čekárně čekaly, čekaly
a čekaly, moje malá dcera se (k velké nelibosti a nervozitě několika
neplodných párů, které také čekaly

na konzultaci a tímto se jím omlouvám) ujala řádění prvního stupně.
Naštěstí jsme to zvládly. Při pohovoru s lékařkou jsem dostala odpovědi na mé otázky, paní doktorka

mi vysvětlila, co mě čeká a nemine,
vyplnila jsem velkou kupu papírů
a odpověděla na řadu dotazů.

Než se stane opravdovou dárkyní
Každá žena, která se rozhodne
pro dárcovství vajíček, musí být
starší osmnácti let a maximálně ve
věku do 33 až 35 let. Při prvním

informačním pohovoru se dozví
další postup. Bude otestována na
různé choroby (podobné testy
jako v těhotenství) a také na různé
genetické poruchy. Byla jsem proto
odeslána ke genetičce,
která podrobně zkoumala genetické zatížení
naší rozvětvené rodiny
a na základě toho určila
konkrétní genetické
testy.
Pokud jsou všechna
vyšetření v pořádku,
může se případná
dárkyně stát dárkyní
opravdovou.
Svůj příběh si dovolím
v tuto chvíli ukončit.
Budu vás trošku napínat, jak to celé se mnou
a s mojí kamarádkou,
kterou jsem „posunula
v pořadníku“, dopadne. Abych řekla
pravdu, ani já v této chvíli nevím,
zda celý příběh nakonec skončí
happyendem…
Tak držte palečky!

Blanka Hojnošová
Foto: Creative Online
(Pokračování příště)

Chcete dostávat časopis
každý měsíc ZDARMA
do svého e-mailu?
ZAREGISTRUJTE SE

na www.nase-deti.cz

