pokrmy: nûkteré druhy ovoce (kiwi, jahody), mák,
oﬁechy, uzeniny a uzená masa. Pﬁirozenû nedávejte
dítûti ani vajeãn˘ bílek (pro kojence není doporuãován z mnoha dÛvodÛ).
3. Zeleninu doporuãujeme zpoãátku podávat tepelnû
upravenou, ãímÏ se zmírní její alergizující úãinek.
4. Pﬁi podávání ovoce zaãnûte s nejménû agresivními
druhy tuzemského ovoce (jablka, hru‰ky). Cizokrajné ovoce podávejte pozdûji a postupnû na nû
dítû zvykejte. Zpozorujete-li u dítûte opakovanû
reakci na nûkter˘ druh ovoce nebo i jiné potraviny
(vyráÏka, prÛjem apod.), vyﬁaìte ji zcela z jídelníãku a reakci oznamte o‰etﬁujícímu dûtskému
lékaﬁi. Pﬁi zaﬁazování ovoce a zeleniny do jídelníãku
dítûte je vhodné postupnû (vÏdy nûkolik dní
nemûnit) pﬁidávat jednotlivé druhy tak, aby bylo
moÏné zjistit, na kterou sloÏku ve v˘Ïivû dítû
nepﬁíznivû reaguje.
5. Sladkosti, zejména ãokoládu a kakao, doporuãujeme maximálnû omezit, nebo zcela vylouãit pﬁedev‰ím u dûtí s ekzémem.
6. Dbejte na dostateãn˘ pﬁívod vitamínÛ a ostatních
nezbytn˘ch látek dítûti. O nejlep‰ím zpÛsobu
dodání Vás bude informovat Vá‰ dûtsk˘ lékaﬁ.
Nejen potrava obsahuje ﬁadu alergizujících látek. Ty se
vyskytují prakticky v‰ude v okolním prostﬁedí. Proto
pro oslabení tûchto dal‰ích vlivÛ dbejte následujících
doporuãení:
1. V˘znamné je, aby se dítû vyvíjelo v klidném
prostﬁedí s vylouãením psychické zátûÏe a stresÛ.
2. Prach v domácnosti obsahuje ﬁadu v˘znamn˘ch
alergenÛ, proto pﬁi úklidu dbejte na omezení jeho
víﬁení. Prach stírejte vlhk˘m hadrem a luxujte vÏdy
v nepﬁítomnosti dítûte. Omezte mnoÏství kvûtin
v místnosti, kde se dítû zdrÏuje, protoÏe pyly tûchto
rostlin mohou b˘t vyvolávajícím faktorem pﬁi
rozvoji alergického onemocnûní.
3. NepouÏívejte pﬁikr˘vky s péﬁovou náplní. Doporuãujeme náplÀ ze silonové stﬁiÏe. LoÏní prádlo dítûte
je vhodné mûnit minimálnû 1x za t˘den.

4. Zabezpeãte ãasté a dostateãné vûtrání prostor, ve
kter˘ch dítû pob˘vá. V dobû nepﬁízniv˘ch klimatick˘ch podmínek vûtrejte nárazovû, tj. intenzivnû
a krátkou dobu. Po domluvû s lékaﬁem zvaÏte vybavení místnosti dítûte filtraãní technikou. Dbejte na
ãast˘ pobyt dítûte na ãerstvém vzduchu.
5. Nechovejte v bytû Ïádná zvíﬁata vãetnû akvarijních
rybiãek a omezte styk se zvíﬁaty na moÏnou míru.
Srst, peﬁí, sliny i v˘kaly jsou velice ãast˘mi alergeny. Alergenem mÛÏe b˘t i krmivo akvarijních
rybiãek.
6. Zcela vyluãte pobyt dítûte v zakouﬁen˘ch místnostech.
7. Zamezte na nejvy‰‰í moÏnou míru styk Va‰eho
dítûte s nemocn˘mi osobami.

REÎIMOVÁ A V¯ÎIVOVÁ
DOPORUâENÍ
PRO DùTI SE
ZV¯·EN¯M RIZIKEM
ALERGICKÉHO
ONEMOCNùNÍ

8. Pokud máte v bytû zvlhãovací zaﬁízení, dbejte na
jeho pravidelné ãi‰tûní.
9. Peãlivû sledujte v˘skyt projevÛ onemocnûní d˘chacích cest, kÛÏe a zaÏívacího traktu a informujte
o nich svého o‰etﬁujícího dûtského lékaﬁe. KaÏdé jiÏ
vzniklé onemocnûní je tﬁeba ﬁádnû léãit s dostateãnou délkou rekonvalescence.
10. V okolí bydli‰tû i na zahradû dbejte na udrÏování
travnat˘ch ploch, ãasté sekání a nevysazování
nejv˘raznûji alergizujících travin a dﬁevin.
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NEPRODEJNÉ

Co je to alergie, alergické onemocnûní?
Alergie je nepﬁimûﬁená, pﬁecitlivûlá reakce organismu
na podnût z okolí.
Spolu s rozvojem civilizace, prÛmyslu a s po‰kozováním Ïivotního prostﬁedí stoupá v celém svûtû poãet
alergick˘ch onemocnûní. Poãet tûchto onemocnûní
vzrostl za posledních dvacet let dvakrát aÏ pûtkrát.
NejzávaÏnûj‰ími diagnózami jsou asthma bronchiale a
atopick˘ ekzém, první je nejtûÏ‰í formou alergického
onemocnûní a nepﬁíznivû ovlivÀuje d˘chací systém,
druhá je onemocnûní kÛÏe a pozdûji mÛÏe pﬁecházet
v bronchiální asthma.
Kromû evidovan˘ch a léãen˘ch onemocnûní je i celá
ﬁada takov˘ch, která mají voln˘ a nekontrolovan˘
prÛbûh a aÏ do vy‰‰ího vûku nejsou rozpoznána, ani
léãena. Je moÏné takové pﬁípady vyhledávat a zahajovat
léãbu, je‰tû v˘hodnûj‰í ale mÛÏe b˘t vytipování vysoce
rizikov˘ch jedincÛ a snaha onemocnûní pﬁedcházet.

Co je to atopie?
Atopie je vrozená, dûdiãnû podmínûná dispozice
jedince k tomu, aby se u nûho rozvinulo alergické
onemocnûní. To se v‰ak nemusí rozvinout za v‰ech
okolností.

Je prokázáno, Ïe s poãtem ãlenÛ rodiny trpících alergií
v˘raznû stoupá pravdûpodobnost rozvoje alergického
onemocnûní u dûtí z této rodiny. Dûti alergick˘ch
rodiãÛ jsou jednoznaãnû predisponovány více. Zatímco
míra rizika v rodinû, kde není alergik, se pohybuje mezi
5 – 15 %, pﬁi jednom alergickém ãlenu rodiny mezi
25 – 35 %. Pokud oba rodiãe mají stejn˘ typ alergie, je
pravdûpodobnost, Ïe jejich dítû onemocní 50 – 70 %.

Co je to riziko?
V pﬁedchozích ﬁádcích jiÏ bylo naznaãeno, v ãem
pﬁedev‰ím bude riziko alergického onemocnûní
spoãívat. Riziko vzniku pﬁecitlivûlosti a rozvoje alergie
je ov‰em ovlivnûno nejen genetick˘m pozadím, ale
i vûkem, ãasem a podmínkami, za kter˘ch dochází ke
kontaktu s alergeny v okolním prostﬁedí. Mezi faktory
ovlivÀující vznik alergie lze zahrnout i Ïivotní styl,
dietní zvyklosti a hygienické podmínky. Byl rovnûÏ
prokázán fakt, Ïe u dûtí s vysokou nemocností akutními
respiraãními nemocemi (více jak pûtkrát za rok) je
v˘raznû vût‰í pravdûpodobnost rozvoje alergie neÏ
u dûtí, které tak ãasto nemocné nejsou. Je také moÏné,
Ïe pﬁíãinou opakovan˘ch infekãních onemocnûní je
poãínající alergické onemocnûní.

Co je to prevence?
U jiÏ diagnostikovan˘ch, ale i moÏn˘ch alergikÛ jsou
vÏdy základem terapie reÏimová opatﬁení, eliminující
kontakt s alergenem. Ideální terapie alergika zaãíná uÏ
v˘chovou matky oãekávající narození rizikového
jedince a seznámením se s riziky a moÏn˘mi alergeny,
s nimiÏ mÛÏe její dítû pﬁijít do kontaktu. Na prevenci
alergenové zátûÏe je tﬁeba u disponovan˘ch jedincÛ
pamatovat po cel˘ Ïivot a pﬁizpÛsobit jí návyky, dietu,
domácí prostﬁedí, volbu povolání a ve‰kerou dal‰í
ãinnost. Vãasná diagnostika a rozli‰ení alergick˘ch
reakcí jsou dÛleÏitou podmínkou pro zahájení odpovídající léãby. Terapie alergick˘ch stavÛ vychází
ze znalostí podstaty alergického onemocnûní.
Vzhledem k tomu, Ïe nemáme moÏnost ovlivnit genetickou sloÏku atopie, je tﬁeba se o to víc soustﬁedit na
úpravu faktorÛ prostﬁedí a dÛslednû provádût primární
a sekundární prevenci.

Na zv˘‰eném v˘skytu alergick˘ch onemocnûní se mÛÏe
v˘znamnû podílet i celá ﬁada faktorÛ vnitﬁního
prostﬁedí, které jsou vyjádﬁeny ve zpÛsobu bydlení.
Nepﬁíznivû pÛsobí nejen pﬁítomnost rÛzn˘ch zdrojÛ
zvíﬁecích alergenÛ (domácí zvíﬁata, roztoãi), ale pﬁedev‰ím tabákov˘ kouﬁ. Je prokázáno, Ïe existuje pﬁímá
úmûrnost mezi kouﬁením rodiãÛ a stupnûm postiÏení
d˘chacích cest jejich dûtí. Pﬁitom nejtûsnûj‰í je vztah
mezi kouﬁením matek a postiÏením dûtí do dvou let.
Velmi závaÏná je i situace, kdy dûti pﬁeb˘vají, nebo
dokonce spí v místnostech, kde se kouﬁí. Pﬁi alergizaci
organismu se uplatÀuje rovnûÏ bydlení v mal˘ch a zdravotnû závadn˘ch bytech, bytech vlhk˘ch s v˘skytem
plísní a se ‰patnou moÏností vûtrání. RÛst plísnû nemusí
b˘t nijak oãividnû patrn˘, je moÏn˘ pod tapetami,
pokud jsou v bytû pouÏity, nebo pod lepen˘mi podlahov˘mi krytinami.
Faktorem, kter˘ mÛÏe ovlivÀovat v˘skyt alergick˘ch
chorob, je samozﬁejmû i zpÛsob v˘Ïivy. Je prokázán
ochrann˘ vliv kojení, a to i tehdy, je-li matkou dítûte
alergiãka. V mateﬁském mléce dostává kojenec ﬁadu
ochrann˘ch látek.

Co jsou reÏimová opatﬁení?
Spoleãnû s Vámi chceme sníÏit riziko alergického
onemocnûní u Va‰eho dítûte, a proto Vám pﬁedkládáme
nûkolik návrhÛ a doporuãení vycházejících z pﬁedchozích ﬁádek. Systém doporuãení spoãívá v ochranû dítûte
pﬁed pÛsobením nejv˘znamnûj‰ích a nejznámûj‰ích
látek, které se sv˘m dráÏdiv˘m úãinkem nejãastûji
podílejí na vzniku alergického onemocnûní. DÛleÏité je
proto zamezení kontaktu dítûte s tûmito látkami
v nejvy‰‰í moÏné míﬁe v prostﬁedí a v˘Ïivû.
1. Kojení je jedním z v˘znamn˘ch ochrann˘ch faktorÛ
dítûte, a proto je dÛleÏité, abyste kojila co nejdéle.
SnaÏte se prodlouÏit dobu kojení na maximální
moÏnou míru. NezapomeÀte na dostateãn˘ pﬁíjem
tekutin. PﬁizpÛsobte svÛj denní reÏim i Ïivotní styl
tomuto dÛleÏitému úkolu. Také psychická pohoda
v˘znamnû ovlivÀuje tvorbu mateﬁského mléka.
Kojení není v˘znamné pouze pro v˘Ïivu dítûte
a pﬁenos protilátek, ale vytváﬁí i citové pouto mezi
matkou a dítûtem, tolik v˘znamné pro jeho du‰evní

v˘voj. V pﬁípadû, Ïe z nûjak˘ch dÛvodÛ nemÛÏete
své dítû dostateãnû nebo vÛbec kojit, upozornûte na
to vãas svého lékaﬁe. JiÏ v porodnici i pozdûji je
moÏné zavãas vybrat hypoalergenní kravské mléko
(oznaãené HA), které sniÏuje riziko rozvoje alergického onemocnûní.
2. Va‰e v˘Ïiva tvoﬁí základ pro tvorbu mateﬁského
mléka, v˘Ïivu dítûte. PﬁizpÛsobte proto svoji v˘Ïivu
kojení. Chcete-li omezit vliv nejagresivnûj‰ích alergenÛ na dítû, vyh˘bejte se dráÏdiv˘m a koﬁenûn˘m
pokrmÛm a nejezte víc neÏ dvû vejce za t˘den. Pijte
dostatek tekutin, kravské mléko konzumujte pﬁimûﬁenû, nikoliv nadmûrnû, neboÈ i to by mohlo b˘t
zdrojem nepﬁízniv˘ch alergenÛ. Z dal‰ích pokrmÛ
omezte ãokoládu, oﬁí‰ky, mák, houby, uzeniny a téÏ
nûkteré druhy ovoce (kiwi, jahody atd). Omezte téÏ
konzumaci pokrmÛ obsahujících syntetická barviva
a konzervaãní ãinidla. Tyto látky jsou obsaÏeny
napﬁ. v limonádách, cukrovinkách, hoﬁãici, konzervovaném ovoci a v dal‰ích konzervovan˘ch pokrmech.
3. Snad ani nemusíme pﬁipomínat, Ïe kojící matka
nepije alkoholické nápoje a nekouﬁí. DÛleÏité je
i vyh˘bat se pobytu v zakouﬁené místnosti. Léky
uÏívejte vÏdy po konzultaci s lékaﬁem.
4. V pﬁípadû, Ïe u svého dítûte zpozorujete opakovanû
reakci na nûkter˘ z Vámi konzumovan˘ch pokrmÛ
(napﬁ. koÏní vyráÏky, ekzém, bolesti bﬁicha, prÛjmy
apod.), vyﬁaìte ho po dobu kojení ze svého jídelníãku a reakci oznamte o‰etﬁujícímu dûtskému
lékaﬁi.
V období, kdy zaãnete dítû pﬁevádût na normální stravu,
pﬁistupujte k jeho v˘Ïivû je‰tû ‰etrnûji, neboÈ toto
období se ukazuje jako nejrizikovûj‰í.
1. Kravské mléko a vajeãn˘ bílek zaãnûte podávat
dítûti aÏ po jednom roce vûku. Do jednoho roku
podávejte pouze hypoalergenní v˘robky (s oznaãením HA). Od jednoho aÏ do tﬁí let vûku dítûte
spí‰e preferujte kravské mléko z formulí urãen˘ch
pro v˘Ïivu mal˘ch dûtí.
2. Do jednoho roku omezte nebo zcela vynechte tyto

