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Vybrané články z časopisu Pediatrie pro praxi, ktorý vydáva spo-
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republike na základe licencie poskytnutej spoločnosťou Solen, 
s. r. o., Česká republika.

Spoločnosť Solen, s. r. o., Slovenská republika, má výhradné právo na 
publikáciu článkov z časopisu Pediatrie pro praxi a z ďalších časopisov 
spoločnosti Solen, s. r. o., Česká republika. Akákoľvek časť obsahu 
Pediatria pre prax nesmie byť kopírovaná alebo rozmnožovaná s cie-
ľom ďalšieho rozširovania akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme 
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na území Slovenskej republiky. O zhotovovanie a zasielanie kópií strá-
nok či jednotlivých článkov publikovaných v časopisoch spoločnosti 
Solen možno žiadať výlučne redakciu alebo spoločnosť Solen.

Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory 
autorov jednotlivých článkov či inzerátov.

Plávanie dojčiat a batoliat

Programy výučby plávania dojčiat a batoliat sú dnes veľmi populárne 
po celom svete. Navštevujú ich státisí ce detí, majú veľké množstvo zástancov 
medzi rodičmi a občas sa angažujú aj pediatri. Takéto programy začali or-
ganizovať v sedemdesiatych rokoch minulého storočia v USA. Nepochybne 
sa stali v zahraničí i u nás určitou módou, keďže nejde iba o vlastné plávanie, 

ale aj o spoločenskú realizáciu samotných rodičov, väčšinou matiek. V niektorých prípadoch 
rodičia svoje deti prihlásia do kurzu preto, lebo „všetky kamarátky a susedky už tam so svojimi 
deťmi chodia“. Môže tak vzniknúť falošný dojem, že ak sa rodina do kurzu neprihlási, dieťa o niečo 
príde, čo samozrejme nie je pravdou. 

Aký je názor väčšiny detských lekárov na kurzy „plávania“ dojčiat a batoliat u nás? Domnievam 
sa, že väčšina pedia trov od týchto programov aktívne rodičov neodradzu je, no považuje za nutné 
ich podrobnejšie informovať nielen o výhodách týchto aktivít, ale aj o určitých rizikách, ktoré sú 
s nimi spojené (napr. infekcie kože, dýchacích ciest a stredného ucha, zhoršenie kožného ekzému, 
atď.). V rámci prevencie úrazov (kam sa v štatistických výkazoch zaraďuje aj topenie a utopenie) 
sa zdôrazňuje, že najlepšou prevenciou je prísny dohľad na deti nízkych vekových skupín, ktoré 
nesmú zostať v blízkosti vodných plôch bez dozoru, či už ide o klasické bazény alebo i o malé 
nádrže (rada deti sa topí v okrasných záhradných jazierkach). Nakoniec by mali vedieť, že sa ne-
stane žiadna chyba, ak sa dieťa naučí plávať až neskôr, napr. vo veku okolo 6 rokov, či už v rámci 
organizovaných kur zov alebo za pomoci rodičov.

Pre nás pediatrov môže byť smerodajné stanovisko aj Českej pediatrickej spoločnosti k danej 
téme. Hlavné odporúčania spoločnosti zhrnuli prof. Vladimír Mihál a prof. Ján Janda v editoriáli 
na stránkach časopisu Česko-slovenská pediatria do niekoľkých bodov: 
	 	Deti mladšie ako štyri roky nie sú z vývojového hľadiska v prevažnej väčšine prípadov pri-

pravené, aby sa po absolvovaní plaveckého kurzu skutočne naučili plávať (nielen sa udržať 
nad vodou).

	 	Plavecké kurzy pre dojčatá a batoľatá nesmú byť v žiadnom prípade propagované ako cesta 
k zníženiu rizika utopenia sa.

	 	Rodičia nesmú podľahnúť pocitu bezpečnosti, že ich dieťa po absolvovaní tohto kurzu môže 
byť v blízkosti vodných plôch bez dozoru a že nehro zí riziko utopenia.

	 	Kedykoľvek v blízkosti vody sa dojčatá a batoľatá môžu pohybovať iba za prítomnosti dospelej 
osoby, a to na dosah ruky.

	 	Všetky plavecké programy musia zahŕňať in formáciu o kognitívnych a motorických limi-
toch dojčiat a batoliat, o riziku spojenom s vodou, o stratégii, ako predchádzať utopeniu sa 
a v neposlednom rade i o úlohe dospelých pri dohľade a monito rovaní bezpečného pohybu 
detí okolo vody.

	 	Existujúcimi odporúčaniami a hygienickými požiadavkami by sa malo predchádzať podchla-
deniu, ri ziku otravy vodou, prenosným infekčným choro bám alebo nepriaznivým vedľajším 
účinkom dezinfekčných prostriedkov (hlavne zlúčenín chlóru).

	 	Rodičia uvažujúci o prihlásení detí do plaveckých kur zov pre dojčatá by si mali byť vedomí 
uve dených rizík, platí to najmä pre rodiny s výskytom atopie a astmy.

	 	Rodičia dojčiat a batoliat sa môžu zúčastňovať aj iných pohybových aktivít a nesmú mať 
dojem, že pokiaľ neboli ich deti ako dojčatá a batoľatá zaradené do kurzu plávania, že rodina 
o niečo prišla.
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