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Proč je dobré mít rodičovství naplánované?
Stát se rodiči znamená velkou změnu a zodpovědnost.
Budete řešit hlavně to, co potřebuje miminko.
S narozením dítěte se vám úplně změní režim dne.
Rodičovství často ovlivní vztah mezi mužem a ženou.
Je důležité dobře znát člověka, se kterým chcete mít dítě.
Dobré je mít co nejvíc informací o rodičovství před tím, než čekáte
miminko.
Než se stanete rodiči, je potřeba mít vyřešeno bydlení.
Rodičovství je i velká finanční zátěž. Je potřeba mít vyřešen příjem peněz,
abyste měli z čeho dítě uživit.
Rodičovství znamená vychovávat dítě až do dospělosti.
Je dobré, když vám může někdo s dítětem pomoci. Někdo, komu věříte
a s kým máte dobrý vztah.
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Rodičovská práva
Když se vám narodí dítě, máte právo o něj pečovat. Máte rodičovská
práva. Má je matka i otec dítěte.
Vaše rodičovská práva může změnit jen soud. Soud je může omezit nebo
úplně vzít.
Omezení znamená, že nebudete moci za dítě rozhodovat u lékaře, nebo
rozhodovat o vzdělávání dítěte nebo spravovat jeho majetek, například.
Pokud soud oběma rodičům omezí nebo vezme rodičovská práva, dítě
dostane opatrovníka nebo poručníka.
Soud omezí nebo vezme rodičovská práva, když se o dítě dobře nestaráte
nebo ho ohrožujete.
To je třeba v případě, že s dítětem nechodíte k lékaři. Ale i v jiných
případech.
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Nemohou vám vzít dítě jen proto, že máte zdravotní postižení nebo
omezení ve svéprávnosti.
Máte vždy právo se soudu účastnit.
Soud zajímá to, co je nejlepší pro dítě. Ale i vy jako rodiče máte svá práva.

Soud může nařídit, abyste spolupracovali s OSPOD.
OSPOD by vám měl pomoci, abyste se o dítě byli schopni dobře postarat.
Nebo vám může doporučit sociální službu, která vám pomůže péči o dítě
zlepšit.
Tuto službu pak budete muset poslouchat a spolupracovat s ní.
OSPOD také může kontrolovat, jak se o dítě staráte.
To znamená, jestli dítě má všechno, co potřebuje. Třeba jestli je v bezpečí,
jestli ho máte rádi, jestli se mu věnujete, jestli má dost jídla, oblečení,
jestli je zdravé atd.
OSPOD může chodit k vám domů.
OSPOD se musí snažit o takovou podporu, aby dítě mohlo zůstat s vámi.
Někdy se stane, že se rodiče o dítě nemohou starat nebo je to pro ně moc
náročné.
O dítě se pak stará pěstoun. Rodiče mohou své dítě navštěvovat a vídat se
s ním. Je to stále jejich dítě.
8
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Kdo mi může poradit
Dětský lékař
Dětskému lékaři se také říká pediatr. Pediatra najděte dřív, než se miminko
narodí. Pediatr pravidelně kontroluje miminko, jestli se správně vyvíjí.
Měří ho a váží. Dává miminku očkování.
Můžete se s ním například poradit, jak a čím miminko krmit nebo jak
ošetřovat jeho kůži.
Zavolejte dětskému lékaři, když máte starost o zdraví vašeho miminka.

Laktační poradkyně
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Laktační poradkyně pomáhá maminkám, které mají potíže s kojením.
Například když se miminko nechce přisát k prsu.
Nebo když ženu kojení bolí. Nebo když neví, jestli kojí správně.
Kontakt na laktační poradkyni vám můžou dát v porodnici nebo
v organizaci Laktační liga. Za návštěvu laktační poradkyně se platí.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služba vám může pomoct s tím, jak se dobře starat
o dítě.
Jak o něj pečovat a dát mu to, co potřebuje.
Může pomoct s tím, jak můžete dítě vychovávat a učit novým věcem.
Třeba jak si s dítětem povídat, hrát, jak mu nastavit režim dne, jaké jídlo
mu připravit, jak ho naučit na nočník atd.
Pracovníci většinou chodí na návštěvy do rodin.
Pomůžou vám, také když máte problémy například s bydlením nebo dluhy.
Pomůžou vám třeba na úřadech nebo u lékaře.
Můžete se zeptat na obecním úřadě, kde službu najít.
Můžete také požádat o pomoc někoho blízkého.
Sociálně aktivizační služba je zdarma.
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Změny po porodu
Po porodu nastává hodně změn. Může být těžké tyto změny zvládnout.
Ze začátku je dobré mít doma někoho na pomoc.
Po porodu začíná období, kterému se říká ŠESTINEDĚLÍ.
Trvá okolo šesti týdnů.
Je to období, kdy se hojí zranění ženy po porodu.
Tělo ženy se mění, aby vypadalo tak, jako před těhotenstvím.
V šestinedělí by žena neměla nosit nic těžkého ani cvičit. Neměla by se
koupat v bazénu. Neměla by mít pohlavní styk.
Na konci šestinedělí by žena měla jít na kontrolu na gynekologii.
V době šestinedělí má žena často mnoho zvláštních nálad a pocitů.
Může mít strach, radost, obavy, může být smutná, může často plakat
a být unavená. Mohou za ně hormony, které se tvoří v těle každé ženy
v těhotenství a po porodu. Hormony jsou látky, které našemu tělu
pomáhají zvládnout různé situace.
Je důležité, aby si žena mohla odpočinout přes den.
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péče o prsa
a bradavky

jizvy po porodu

časté
sprchování

Bříško po porodu se bude zmenšovat postupně. Může trvat dlouho,
než bude tělo ženy vypadat stejně jako před těhotenstvím.
V prsech se ženě začne tvořit mléko a prsa se zvětší. Ženu mohou celá
prsa bolet a mohou ji bolet i bradavky.
Pokud vás bolí prsa a máte také zvýšenou teplotu, je důležité, abyste
zavolala doktorovi. Můžete mít totiž v prsou zánět.
Několik týdnů po porodu ženě z vagíny teče krev. Tomu se říká očistky.
Není to menstruace. Znamená to, že se děloha čistí po porodu.
Žena se proto musí často umývat. I několikrát za den.
Po porodu také mohou bolet záda.
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bolest hlavy

bolest zad

proměny nálad

Vztah partnerů
S dítětem se vztah mezi mužem a ženou může hodně změnit.
Budou se muset starat o miminko a nebudou mít tolik času jen na sebe.
Rodiče nebudou mít tolik času na svoje koníčky.
Žena stráví s miminkem hodně času, protože ho musí často kojit.
Je možné, že žena nebude mít chuť na sex.
Pro muže může být náročné, že se žena věnuje více miminku než jemu.
Je dobré, když si muž se ženou někdy udělají jen chvilku pro sebe. Můžou
třeba někoho poprosit, aby jim miminko pohlídal.
Je také důležité, aby spolu muž se ženou mluvili o tom, co je trápí. Můžou
se také zajít poradit do manželské poradny.
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Vztah s miminkem
Někteří rodiče milují své miminko od narození.
Někteří rodiče se nejdříve musí naučit o miminko starat a dobře ho
poznat.
Milovat ho začnou až později.
Je možné, že na začátku nevíte, jak si láskyplný vztah s miminkem
utvořit.
Je možné, že každodenní péče vás hodně vyčerpává.
Je to v pořádku. Postupně si na sebe s miminkem zvyknete a začnete
ho mít víc rádi.
Miminko se pak bude cítit v bezpečí a spokojené a bude se lépe
vyvíjet.
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Jak můžete zlepšit vztah s miminkem?
Chovejte miminko, držte ho v náručí.
Můžete si ho třeba přitulit blízko k tělu a houpat se s ním. Mazlete se
s ním a hlaďte ho. Mluvte na miminko a zpívejte mu.
Nevadí, že miminko nerozumí tomu, co říkáte. Důležité je, aby mohlo
poslouchat váš hlas.
I při přebalování a krmení můžete k miminku mluvit, hladit ho, usmívat
se na něj.
Buďte s miminkem, i když ho zrovna nemusíte krmit nebo přebalovat.
Zkuste miminko sledovat, pozorovat a naladit se na něj. Třeba se
usmívá, něco sleduje nebo si brouká. To znamená, že je spokojené.
Když miminko pláče, pochovejte ho. Nejdříve se podívejte,
jestli nepotřebuje přebalit nebo nakrmit. Postupně zjistíte, co má dítě
rádo. A co mu pomáhá, když je nespokojené.
Je v pořádku, když nemáte hned čas na miminko reagovat. Miminko ale
nenechávejte dlouho plakat.
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Těžké situace
Pláč
Často se stává, že rodiče neví, co mají dělat. Hlavně na začátku.
To když třeba miminko hodně pláče.
Nebo když je nemocné.
Někdy miminko dlouho pláče a rodiče neví proč.
Někdy pláče, i když má suchou plínku a je nakrmené.
Nemusí to být nic závažného. Můžou se mu klubat zoubky, i když to není
vidět.
Nebo ho bolí bříško, a to taky není vidět.
Když rodiče neví, co mají dělat, můžou se někoho zeptat na radu.
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Vztek a únava rodičů
Péče o dítě může být vyčerpávající.
Rodiče můžou být unavení a nevyspalí.
Můžou se pak na sebe nebo na miminko zlobit.
Můžou být podráždění a protivní.
Je důležité najít způsob, jak si odpočinout a zlepšit si náladu.
Pokud to je možné, měli by se rodiče v péči o miminko střídat.
Rodiče mohou někoho požádat o pohlídání miminka. Můžou se jít třeba
projít nebo vyspat.
Je důležité, aby rodiče na miminko nekřičeli, ani s ním netřásli. To by
miminku mohlo ublížit.
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Kojení
Od narození je nejlepším jídlem i pitím pro miminko kojení.
Mléko se tvoří samo v prsou ženy.
Pro kojení střídejte pravé a levé prso. Jedno kojení = dávka z jednoho prsu.
Kdyby se vám zdálo miminko ještě hladové, můžete nabídnout i druhé
prso.
Miminku dávejte pít tak často, jak se bude hlásit o jídlo.
Po každém kojení musíme miminko nechat krknout si. Nemusí si ale
odkrknout pokaždé.
Miminko držíme s hlavičkou nahoru, opřenou o naše rameno, a lehce
poplácáváme po zádíčkách.
S krknutím si může miminko trošku ublinknout. Je dobré mít na rameni
ručník nebo látkovou plínku.
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Maminka by neměla jíst ve velkém množství potraviny, které nadýmají.
Např. hrách, čočku, pít bublinkové nápoje.
To vše se dostane do mléka a miminko z toho může bolet bříško.
Musíte za den hodně pít! Kojením odchází tekutiny.
Miminko se samo několikrát za noc vzbudí a bude chtít pít. To je normální.
Je možné, že kojení nepůjde, protože nebudete mít mléko nebo miminko
nebude přibírat na váze.
Miminko pak musíte krmit umělým mlékem určeným jen pro miminka. To
je prášek, který se rozmíchá ve vodě. Můžete ho koupit třeba v drogerii
nebo lékárně. Umělé mléko nalijete do lahvičky a z té budete miminko
krmit. Můžete se poradit s dětským lékařem, jaké mléko vybrat.
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Péče o miminko
Několik měsíců po narození dítě neudrží samo hlavičku.
Když miminko zvedáme, musíme mu vždycky hlavičku zezadu podpírat
rukou.
Miminko potřebuje teplo. V místnosti, kde dítě koupeme, přebalujeme
a oblékáme, nesmí být zima, aby miminko nenachladlo.
Miminko je důležité dobře oblékat, aby mu nebyla zima. Že je miminko
dobře oblečené, poznáte podle toho, že nemá studené ručičky ani nožičky
a že se nepotí.
Je potřeba nezapomenout na hlavičku a dát dítěti čepičku, když fouká
nebo je zima.
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Miminko je potřeba několikrát denně přebalit a dát mu čistou plenku.
Vyhraďte si doma pro přebalování speciální místo, přebalovací stolek.
Nachystejte si předem na hromádku, co budete potřebovat při
přebalování: čistou plínku, mast pro případné opruzeniny, ubrousky,
odpadkový koš na použitou plenku, oblečení, do kterého miminko po
přebalení obléknete.
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Miminko můžete i umýt pod tekoucí vodou nebo v dětské vaničce.
Teplotu vody vždy vyzkoušejte na své ruce.
Dobře umyjte celé miminko. Nezapomeňte na krk, podpaží,
na zadeček a mezi nohama.
Miminko držte opatrně a pevně, aby vám neuklouzlo.
Nenechávejte miminko ležet samotné, odkud může spadnout.
Například na přebalovacím stolku nebo na gauči.
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Co je potřeba zařídit
Najděte miminku dětského lékaře.
Dětského lékaře najděte dřív, než se
miminko narodí. Domluvte se s ním,
že přijme miminko do péče.
V porodnici vám pomohou zařídit
rodný list pro miminko.
Žena musí zavolat do své zdravotní
pojišťovny a přihlásit tam i své
miminko.
Musíte miminko nahlásit na obecním
úřadě kvůli svozu odpadu.
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Musíte říct zaměstnavateli,
že se vám narodilo miminko.
Noví rodiče můžou dostat
různé příspěvky od státu.
Příspěvky jsou peníze jako pomoc.
Například rodičovský příspěvek nebo
přídavek na dítě. Požádejte někoho
o pomoc se zařízením.

VOLAT NA ÚŘAD

OČKOVÁNÍ 9.30

Co je potřeba pro miminko pořídit
Miminko potřebuje hodně věcí.
Mějte věci připravené dřív, než se miminko narodí.
Některé věci budete potřebovat už v porodnici.
Miminko bude potřebovat hodně oblečení. Miminko rychle roste, a proto
často potřebuje nové oblečení.
Miminko kaká a čůrá do plenek a budete ho muset přebalovat. K tomu
budete potřebovat plenky a vlhčené ubrousky.
Budete potřebovat věci na koupání a ošetřování miminka. Například, aby
nemělo suchou kůži.
Můžete potřebovat spoustu drobností jako jsou lahvičky na mléko,
dudlíky, hračky.
Budete také potřebovat kočárek, dětskou postýlku a další vybavení
pro děti.
Většinu těchto věcí můžete koupit použité z bazaru nebo vám je někdo
může darovat zadarmo.
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• PŮJČIT OD KAMARÁDKY
• POŽÁDAT RODIČE
• KOUPIT V BAZARU
• KOUPIT

Co znamenají tato slova?
OSPOD je orgán sociálně právní ochrany dětí. Je to úřad, kde pracují
sociální pracovníci. Ti mají za úkol chránit práva dětí. A dohlíží na to, aby
se rodiče dobře starali o svoje dítě.
Když za vámi přijdou, je dobré s nimi spolupracovat. Měli by vám pomoct,
abyste se mohli správně a dobře o miminko postarat.
Opatrovník je člověk, který má rodičovskou odpovědnost místo rodiče
v tom, v čem má rodič omezenou odpovědnost. O tom rozhodne soud.
Poručník je člověk, který vykonává veškerou rodičovskou odpovědnost
k dítěti, jehož rodiče nemají plnou rodičovskou odpovědnost. O tom
rozhodne soud. Poručník o dítě nemusí pečovat, pečovat může někdo jiný.
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Pěstoun je člověk, který pečuje o dítě, pokud se o ně nemohou starat
rodiče. O tom, že bude dítě u pěstounů, rozhoduje soud.

Laktace je, když se ženě v prsou tvoří mléko a teče ven. Mlékem se krmí
miminko.
Šestinedělí je období šesti týdnů po porodu. V této době se hojí zranění
ženy po porodu. Žena by neměla mít sex, chodit do bazénu, ani zvedat
těžké věci.
Kojení znamená, že žena krmí miminko z prsu. Přiloží miminko k prsu
a miminko saje mléko.

Manželská poradna je sociální služba. Můžete se tam jít poradit, když
máte problémy s partnerem nebo partnerkou. Například, když se hodně
hádáte. Nebo se nemůžete shodnout, jak se k dítěti chovat.
Matrika se říká matričnímu úřadu. Je to úřad, kde zapisují údaje o lidech.
Tyto údaje zapisují do matričních knih. Mají například knihu narození
nebo knihu manželství. Do knihy narození zapisují všechny narozené děti.
Zapisují, kdy se děti narodily, kdo jsou jejich rodiče a další věci. Pokud
rodiče nejsou manželé a chtějí, aby otec byl v rodném listu, musí předem
nebo po porodu na matriku podepsat prohlášení o otcovství.
Rodný list dostane každé narozené dítě. Je v něm napsáno, jak se jmenuje,
kdy se narodilo, kdo jsou jeho rodiče a další důležité věci.
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KAM SE MŮŽETE OBRÁTIT, KDYŽ VÁS NĚCO TRÁPÍ?
Národní linka kojení
Telefon: 261 082 424
(od pondělí do pátku od 8.00 do 13.00
hodin)
Nabízí pomoc při řešení obtížných situací
během kojení.
Laktační liga www.kojeni.cz
Najdete zde kontakt na laktační
poradkyně, které za vámi mohou přijet
domů, a online poradnu.

Příručka pro rodiče:
Čekám dítě. Narodilo se mi dítě.
Co mám vyřídit?
V příručce najdete informace
o příspěvcích od státu a návod, jak je
zařídit. Příručku si můžete stáhnout
z internetu: https://pristupnaspolecnost.
cz/wp-content/uploads/2021/02/
prirucka_pro_rodice.pdf

Kniha pro rodiče: Péče o dítě do 6 let
Podrobný popis s návody, jak pečovat
Poradenské centrum SPMP ČR
o dítě.
Pokud si nebudete vědět rady, můžete
https://lumos.contentfiles.net/media/
zavolat na toto telefonní číslo 770 626 202. assets/file/Kniha_pro_rodiče.pdf
Linka první psychické pomoci
Telefon (bezplatný): 116 123 (nonstop)
Nabízí pomoc všem v náročné situaci,
můžete se svěřit se svým problémem,
nechat si poradit.

Přečtěte si také:
Život ženy

Gynekologická
prohlídka

Láska, sex a já

Už vím! Srozumitelně o těle a duši pro ženy s mentálním postižením

Už vím! Srozumitelně o těle a duši pro ženy s mentálním postižením

Už vím! Srozumitelně o těle a duši pro ženy s mentálním postižením

Těhotenství

Sexuální násilí

Život muže

Už vím! Srozumitelně o těle a duši pro ženy s mentálním postižením

Už vím! Srozumitelně o těle a duši pro ženy s mentálním postižením

www.spmpcr.cz

Vznik této publikace byl podpořen Ministerstvem zdravotnictví ČR
a Magistrátem hlavního města Prahy.

