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Nejste v tom sami

Nestátní nezisková rodičovská
organizace v ČR s mezinárodní
účastí v oblasti podpory předčasně
narozených dětí a jejich rodin
působící od roku 2002.
Podporuje nejen maminky ale celé
rodiny předčasně narozených dětí.
Propojuje svět odborníků a rodičů.
Informuje veřejnost o problematice
předčasného porodu formou
článků, výstav a projektů.
Poskytuje psychologickou
a poradenskou podporu rodičům
v jejich nelehkém boji.
Je jedinou organizací věnující
se problematice předčasného
porodu, kterou podporuje Česká
neonatologická společnost ČLS JEP.
Organizuje projekty:
Mámy pro mámy
Pohádky pro kulíšky
Nejste v tom sami

Tato ilustrace od Petry Šolcové reprezentovala Českou republiku
na výstavě Socks for Life v Bruselu v roce 2014.

Sdružuje rodiče, podporuje setkávání
se navzájem, vyměňování informací.
Sdílí příběhy předčasně narozených
dětí pro povzbuzení dalších rodičů.
Je jedním z členů mezinárodní
organizace EFCNI se
sídlem v Mnichově.

www.nedoklubko.cz
www.facebook.com/nedoklubko
omsami
www.facebook.com/groups/nejstevt
info@nedoklubko.cz
+420 608 888 778
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Editorial

Milé maminky, milí tatínkové, všichni blízcí
předčasně narozeného děťátka!
Před pěti lety touhle dobou jsem čekala
naši Ellinku. Byla jsem zhruba ve čtvrtém
měsíci, užívala jsem si těhotenství a vše bylo
v naprostém pořádku. Chodila jsem na pravidelné kontroly, vybírala jsem si výbavičku,
připravovala jsem se na příchod našeho
prvního miminka a ani ve snu by mě nenapadlo, jak rychlý spád všechno vezme,
jak rychle a hlavně brzo se naše malá narodí
a jak se nám změní život od základů.
Narodila se 9. 7. 2010 ve 26. týdnu těhotenství (přesněji 25 + 3 t. t.) s porodní váhou 730 gramů v Praze u Apolináře. O celých 15 týdnů před plánovaným termínem
porodu. Zcela nečekaně, nám rodičům,
zcela nepřipraveným. (Vždyť kdo něco
takového čeká a kdo je na to připraven?)
Čekaly nás měsíce plné strachu, otázek,
pocitů beznaděje. Modlili jsme se za každý
nádech, za každičký gram… Už nikdy nebude den trvat tak dlouho, jak dlouhý se
zdál být TAM. Strávili jsme s ní v nemocnici takových dní přesně 77.
Tenkrát mi kromě podpory manžela,
celé rodiny, blízkých přátel a samozřejmě
skvělého zdravotnického personálu velmi
pomohly brožurky a webové stránky občanského sdružení Nedoklubko. Věděla
jsem, že v tom nejsem sama a že jsem našla

Lucie Žáčková s Ellinkou (25 + 3 t. t., 730 g)

pomocnou ruku. Našla jsem tam lidi, kteří
tím prošli, což pro mě tenkrát byla velká
pomoc a úleva. Když jsme si pak Ellinku
odvezli domů, nabídla jsem Nedoklubku
spolupráci, kde jsem každý rok pomáhala s organizováním oslav Světového dne
předčasně narozených dětí. V listopadu
2013 jsem byla zvolena jeho ředitelkou
a Nedoklubko vedu ve spolupráci mých
úžasných kolegyň dodnes. Po roce intenzivního působení v něm mohu říci, jak
moc mě práce pro něj naplňuje a i když
je někdy dost těžké skloubit zaměstnání,
rodinu a práci s Nedoklubkem spojenou,
je potřeba jít dál, protože to má smysl. Posláním Nedoklubka je podpora rodin po
předčasném porodu a to se nám myslím

daří. Jsme tady pro vás všechny, kdo cítíte
bezmoc, strach a beznaděj. Víme, jaké to
je bát se tak moc o své křehké miminko.
A také víme, že se to všechno dá zvládnout.
Začátkem roku jsem se rozhodla vydávat časopis, který pomůže vám, rodičům
zorientovat se v problematice předčasného porodu, nasměruje vás na naše webové
stránky, kontakty a příběhy. V našem časopise se dozvíte o aktivitách Nedoklubka,
o tom, co děláme, co chystáme a jak vám
můžeme pomoci. Děkuji svým kolegyním
koordinátorkám po celé republice za jejich
čas a úsilí. Děkuji dárcům a firemním partnerům, především společnostem Abbvie
a Medela, kteří nás dlouhodobě podporují
a pomáhají nám plnit naše poslání.
Moc bych si přála, abychom vám byli
oporou, abyste věděli, že se na nás můžete
obrátit a že „V tom nejste sami“. J
Krásné jaro!

Lucie Žáčková
výkonná ředitelka Nedoklubko z. s.
zackova@nedoklubko.cz

Představujeme koordinátorky Nedoklubka
Michaela Lískovcová
je hlavní koordinátorkou projektu Mámy
pro mámy, za svou
činnost byla vloni
oceněna Purpurovým
srdcem. Žije v Táboře,
má dva syny, mladší Vojta se narodil ve
26 + 4 t. t. a dnes je mu 7 let.
Co tě přivedlo k Nedoklubku?
Moje sestra J V našem místním rodičovském centru se před šesti lety objevilo první setkávání rodičů předčasně narozených dětí, které vedla bývalá
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ředitelka Nedoklubka Klára Csirková.
Moje sestra mě na to upozornila a díky
tomu jsem se dostala do „nedoklubkové
rodiny“. Druhým aspektem byl i vděk za
život mého předčasně narozeného syna
a potřeba pomáhat dál.
Co je na něm tvoje srdcovka?
Mojí srdcovkou je určitě projekt Mámy
pro mámy. Nachomýtla jsem se k jeho
zrodu a díky své kreativní tvorbě přispěla
prvními dárečky, stala jsem se i jednou
z prvních laických poradkyň. Protože
mottem našeho projektu je „Pomáháme
srdcem“ je myslím hodně výstižné tvrdit,

že je to moje
srdcovka. J
Každopádně bez podpory skvělých
lidí kolem Nedoklubka by nikdy nic
nešlo tak, jak bychom chtěli. A tak prostřednictvím těchto řádků děkuji svým
báječným spolupracovnicím, koordinátorkám, mamuškám, dobrovolníkům,
lékařům, sestrám a hlavně rodičům těch
nejmenších z nejmenších. Všichni máte
můj obdiv za to, co děláte.
Co vzkazuješ našim čtenářům?
Každý boj lze vyhrát, když na to nejste
sami…
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Co přejeme Nedoklubku
Tak Nedoklubko začalo vydávat čtvrtletník. To je moc dobrá věc a myslím, že
bychom já a snad i ostatní spřízněné duše
z řad neonatologů popřáli Nedoklubku
i časopisu několik věcí.
a) Trvalou udržitelnost. Pokud nesklouzne Nedoklubko do povrchnosti či frází
současnosti a bude brát své poslání
stejně zodpovědně, pak ho bude třeba
stále. Maminky a tatínci nezralých dětí
tady budou pořád.
b) Entuziasmus (nadšení). Bez všech těch
žen (a občas mužů), které Nedoklubko
tvoří, by nebyl časopis, projekty Mámy
pro mámy, čtení pro Kulíšky, krásné
oslavy světového dne předčasně narozených dětí a mnoho jiného.
c) Osobnosti jako je paní Lenka Novotná či Lucie Žáčková. Bez jakýchkoliv
nároků na odměnu vedly a vedou

e) S tálého spojence ve firmě Abbvie, která má podporu podobných organizací
ve svém programu na celém světě.
f) Alespoň několik set řádů purpurového srdce, protože by si ho zasloužily
všechny ženy a matky, které zdarma
a nezištně obětují svůj čas rodinám nedonošených dětí.
Nedoklubko. Dokonce ho postavily
do mezinárodního kontextu účastí
v EFCNI. A také osobnosti všech těch
vytrvalých dam, které Nedoklubko drží v nejisté době na tak vysoké
úrovni.
d) Soudržnost všech zúčastněných na
činnosti Nedoklubka. Ať neztrácejí
sílu a čas v nedorozuměních a svůj elán
proměňují jen v dobré – tedy dobré
pro děti.

Předčasný porod
Téma předčasného porodu je velmi rozsáhlé a přinášíme vám tedy alespoň základní informace.
Za předčasný porod se považuje narození živého dítěte před 37. týdnem gravidity nebo s hmotností pod 2500 gramů.
Předčasný porod vyžaduje speciální
přístup s ohledem na nezralost plodu.
Podávají se léky, které mají za úkol zabezpečit snadnější adaptaci dítěte na

Ona ta všechna přání jsou tak trochu
i mojí sobeckou myšlenkou. Protože pokud se vše výše uvedené splní, bude mít
česká neonatologická veřejnost v Nedoklubku trvale spojence, oporu i inspiraci.
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. (*1962)
Předseda České neonatologické společnosti
ČLS JEP
Primář Novorozeneckého oddělení Fakultní
nemocnice v Olomouci
Vyučující na Lékařské fakultě University
Palackého v Olomouci

Vzkaz rodičů rodičům

Kulíšek, kterému rodiče plně věří, bojuje o to víc
!
Dana, maminka Lidušky (23 + 4 t. t., 560 g, dnes
21,5 měsíce,

podmínky mimo dělohu, a to hlavně co
se týče podpory zralosti plic. Aby bylo
možné tyto léky podat, snaží se porodníci
medikamentózně tlumit kontrakční činnost dělohy aspoň po 24–48 hodin, což
se považuje za minimální dobu k podání
léků pro zvýšení zralosti plic. Díky těmto
postupům v současnosti mohou přežít
i děti, které jsou narozené dokonce i před
28. týdnem gravidity.

Vzkaz rodičů rodičům

a suchých
Milí rodičové, jsou to těžké chvilky, plné naději narozenou
slziček, velmi živě si to pamatuji. Máme Leničku
dlouhých dnů,
24 + 1 t. t., váha 490 g, 24 cm. V nemocnici 100a mohu 100%
domů s váhou 2099 kg. Nyní čerstvých 5 let máme fotky,
napsat, že je naprosto zdráva a z nedonošenostipokladům.
videa a vzpomínky… věř te svým dětičkám,
Michaela

8,2 kg)

Matka a plod
Příčiny předčasného porodu můžeme dělit i podle toho, zda vznikají u matky, nebo
u plodu, do tří skupin:
Příčiny na straně matky
Příčiny na straně plodu (fetální příčiny)
Smíšené – mateřsko-fetální příčiny
Mezi mateřské příčiny patří celkové
nemoci matky, které mohou být infekční nebo orgánové. Infekční onemocnění
(zápal plic, chřipka, malárie, hepatitida,
pohlavní choroby, nemoci přenášené ze
zvířat) způsobují předčasné kontrakce
a předčasný porod. Připisuje se to skutečnosti, že při těchto nemocech vzrůstá
v těle matky množství toxinů a příroda
předčasným porodem buď brání infikování plodu, anebo se snaží zabránit donošení a porození už poškozeného plodu.
K orgánovým nemocem matky patří
onemocnění srdce či ledvin, cukrovka,
pozdní těhotenská gestóza, ale například

•
•
•
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i zánět slepého střeva. Specifickým případem jsou onemocnění rodidel, mezi
která patří hypoplazie dělohy (nedostatečně vyvinutá děloha), vývojové vady
dělohy, myomy dělohy, zánětlivé procesy na vejcovodech a vaječnících, nádory
vaječníků.
I když to nepatří vždy mezi viditelné
příčiny, mezi příčiny na straně matky je
třeba kromě některých onemocnění zařadit i různá tělesná či psychická traumata. Mimochodem – kouření, alkohol,
kofein nebo užívání drog patří také mezi
faktory způsobující předčasný porod.
Navíc děti těchto matek mají zhoršenou
adaptační schopnost na podmínky po
porodu, které mohou být v těžších případech komplikované dokonce až abstinenčními příznaky.
Mezi fetální příčiny patří v první řadě
vícečetné těhotenství (klade zvýšené nároky na organismus těhotné ženy), nedostatečná funkce placenty a předčasný
odtok plodové vody (i když ten může být
zapříčiněn i matčinou infekcí).
Mezi fetálně-mateřské příčiny patří
například sérologický konflikt v graviditě,
který může nastat při určité kombinaci
Rh-faktoru matky a dítěte. Může se vyskytnout už u prvního takového plodu,
výrazněji se ale projevuje až v druhém či
dalším těhotenství. Kromě rizika předčasného porodu tady při donošení plodu
hrozí těžká žloutenka plodu, a dokonce až
poškození mozku dítěte, může mít ovšem
závažné důsledky i pro matku. V současnosti se už s tímto problémem v této „klasické“ podobě nesetkáváme, protože po
porodu prvního takového dítěte se matce podá anti-D-globulin, který toto riziko
v budoucnosti výrazně sníží.
Prevence a léčba hrozícího
předčasného porodu
Zahrnuje především přísný klid na lůžku
a intravenózní léčbu, zaměřenou na tlumení stahů dělohy – ve formě infuzí se
podávají příslušná léčiva. Odstraněním
kontrakcí a normalizováním tonusu (napětí stěny) dělohy dochází i ke zlepšení
prokrvení, a tím i výživy plodu.
V minulosti se často aplikovala cerkláž
– děložní krček se stáhne jediným stehem
(někde se používá speciální pesar), dnes
už se tento způsob léčby používá méně.
Tento steh pomáhá udržovat uzávěrovou
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funkci krčku, ale sám o sobě není dostačující k léčbě hrozícího předčasného porodu
– musí být doplněn i uvedenou medikamentózní léčbou a klidem na lůžku. Steh
se odstraní dva týdny před termínem porodu nebo při spuštění porodní činnosti,
jinak by došlo k poranění krčku.
Velký význam má při řešení těchto
stavů i speciální poloha na lůžku – tzv.
Trendelenburgova poloha, při které má
pacientka vyvýšené končetiny a oblast
pánve v porovnání s hlavovou částí. Cílem
je dosáhnout odlehčení děložního krčku
od tlaku, který na něj vyvíjí naléhající část
plodu.

se podávají medikamenty, které mohou
usnadnit otevírání porodních cest.
Nezralý novorozenec
Tímto termínem se označuje předčasně narozené dítě. Protože je ve zvýšené
míře ohroženo infekcí a traumatem, tak
se ihned po odsátí hlenů z dýchacích cest
ukládá do inkubátoru, ve kterém setrvává
na oddělení intenzivní péče pro tzv. nedonošené děti. Je ideální, pokud se takové
děťátko narodí přímo v nemocnici, která
je jednotkou intenzivní péče pro nedonošené děti vybavena, proto do těchto nemocnic přicházejí rodit i ženy, které sem

Všeobecně se uvádí, že dítě narozené
asi dva měsíce před řádným termínem
„dožene“ dítě narozené v řádném termínu
zhruba do svých čtyř až pěti let.
Velice důležitý je v tomto období i psychický stav pacientky a podpora okolí.
Není vždy jednoduché – hlavně pro dynamičtější typy – dodržovat tento klidový
režim, zejména když trvá několik týdnů. Je
ale třeba mít na zřeteli především jeho význam pro správné donošení dítěte, a tedy
i pro jeho zdravotní stav.
Předčasný porod a jeho vedení
Předčasný porod probíhá podobně jako
porod v termínu, tedy má také tři doby –
otvírací, vypuzovací a placentární (vypuzení placenty). První doba porodní ovšem
bývá zpravidla prodloužená, protože kontrakce jsou o něco slabší.
Velice důležité je co nejšetrnější vedení porodu, aby se předešlo traumatizaci
nezralého novorozence. S ohledem k jeho
nízké porodní hmotnosti se vyskytuje vyšší počet „nestandardních“ poloh plodu –
koncem pánevním, příčná nebo šikmá
poloha, a to 4–5krát častěji než u zralých
donošených novorozenců. S ohledem na
kombinaci rizikových faktorů se v těchto
případech poměrně často ukončuje těhotenství tzv. císařským řezem (sekcí).
Je-li nevyhnutelný spontánní porod, je
potřeba provést dostatečný nástřih hráze,
aby byl postup nezralého novorozence porodními cestami co nejšetrnější, současně

podle územní příslušnosti přímo nepatří.
Předčasně narozené děti jsou náchylnější k různým infekcím, mívají sníženou
obranyschopnost, dráždivější centrální
nervový systém, častěji se u nich vyskytují vrozené vývojové vady. Mívají slaběji
vyvinutý sací reflex, proto jejich i tak nízká
hmotnost stoupá pomaleji oproti dětem
narozeným v termínu.
Všeobecně se uvádí, že dítě narozené
asi dva měsíce před řádným termínem
„dožene“ dítě narozené v řádném termínu
zhruba do svých čtyř až pěti let. Prognóza
vývoje konkrétního dítěte ovšem závisí na
stupni jeho zralosti, průběhu těhotenství
i porodu, na tom, zda a jaké se vyskytly
vrozené vývojové vady, a také se odvíjí od
podání včasné a adekvátní léčby.
MUDr. Peter Brenišin
Má téměř 30letou
praxi v oblasti gynekologie a porodnictví, další
atestaci má z gynekologické urologie. Po letech
strávených na gynekologicko-porodnickém oddělení v Popradě
si tamtéž založil vlastní soukromou praxi.
Aktivně se věnuje také přednáškové činnosti
pro odbornou i laickou veřejnost, dlouhodobě publikuje v různých časopisech.
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Porodila jsem předčasně. Ve Švýcarsku
Moje těhotenství bylo probíhalo komplikací. První semestr byl sice náročný, trpěla
jsem častými nevolnostmi, změnami chutí
a vůní, druhý semestr jsem si těhotenství
již užívala. V 28. t. t. mi nečekaně praskla
voda. Okamžitý přesun do blízké nemocnice a následně převoz sanitkou do nemocnice CHUV v Lausanne. Následovalo
zastavení kontrakcí a kortikoidy pro vyvinutí plic miminka. Tři týdny jsem ležela
na oddělení rizikových těhotenství. To, že

se mi narodí předčasně jsem už od lékařů
věděla, teď šlo o to miminko udržet v bříšku co nejdéle. Plodové vody bylo velmi
málo. V 31 + 0 jsem začala mít kontrakce
a riziko infekce.
Kdy jsem mohla vidět
svou dceru?
Annabellka se narodila 30. 1. v 1.38 v noci
císařským řezem. Můj manžel mohl být
celou dobu na sále se mnou a držet mne
za ruku. Lékaři se mnou během císařského
řezu komunikovali. Věděla jsem dopředu,
že miminko nebude plakat a že ho musí
ihned odnést do vedlejší místnosti. Přesto takovou spoustu emocí, strachu, obav
a postupného uvědomování si, co se vlastně děje a to vše vtěsnané v krátký časový
úsek neumím ani popsat. Ihned po narození mi doktor sdělil, že je moje dcerka
v pořádku, váží 1460 gramů a dokonce se
snaží sama dýchat. Můj manžel měl to privilegium jít se na naší dceru poprvé podívat pár minut po porodu, když Annabellku
připravovali do inkubátoru. Mě odvezli na

Vzkaz rodičů rodičům

í váha 790 g, Přesně
Milé maminky, mám syna 28 + 2 t. t., porodnou 2080 g. Máte/
v den termínu porodu jsme šli domů s váh
věřím, že ti naši
máme před sebou dlouhou a těžkou cestu, ale a drží v „kondici“
bojovníčci to s naší pomocí zvládnou! Mě drželoto prostě nesmím
můj manžel a naše další dvě děti a také to, že V TOM SAMI!
vzdát! Všem vám držím palce a věř te – NEJSTE
Andrea

pooperační a Annabelle mi přivezli v inkubátoru na krátkou chvilku ukázat, předtím,
než jí odvezli na oddělení neonatologie.
Všude bylo přítmí, Annabellka měla Cpap
a čepičku a byla tak malinká. Přesto jsem
měla možnost jí vidět alespoň na chviličku
a říct jí, že jsem její máma.
Hned ráno jsem už byla na svém pokoji
a sestřička mi nabídka, že mě odveze za
mou dcerkou. Odvezla mě na lůžku přímo k inkubátoru. Od té doby jsem byla
s Annabelle téměř pořád.
Klokánkování
Měla jsem štěstí, začali jsme klokánkovat
už první den po narození Annabellky. Sestřičky nám vysvětlily k čemu klokánkování
vůbec je. V neonatologii v Lausanne bylo
možné klokánkovat v podstatě kdykoliv. Ve dne, v noci, rodiče měli přístup za
svým děťátkem k inkubátoru kdykoliv bez
omezení. Klokánkování bylo doporučeno
alespoň dvě hodiny, minimálně však hodinu. Jedenkrát až dvakrát za den, podle
toho, v jaké kondici bylo miminko. Upřednostňovalo se přikládat dítě na nahé tělo.
Křesla byla polohovací s podpěrkami na
nohy. U křesel byl držák na pití (vytvořeno
majitelkou jedné společnosti, která také
porodila miminko předčasně). Na JIP byla
na jedno miminko v inkubátoru jedna sestřička. Měli jsme tedy velmi dobrou a profesionální péči o naši dceru. Sestřička mě
brzy naučila, jak Annabellku v inkubátoru
přebalovat a umývat.
Mezi jednotlivými inkubátory (maximálně 4 v jedné místnosti) byly plenty,
které bylo možné zatáhnout a mít tak
vlastní soukromí na klokánkování nebo
zkrátka jen pobyt u inkubátoru. Na každém inkubátoru byl ušitý přehoz zajišťující přítmí pro miminko, aby se docílilo
podobnosti prostředí bříška u maminky.
V noci se svítilo pouze bodovými lampičkami, aby miminko mohlo nerušeně spát.
Odsávání a kojení
Sestřička mě začala učit, jak odsávat a mít
co nejdříve mateřské mléko, které je pro
nedonošená miminka tak moc důležité.
Začali jsme v podstatě už první den po narození mé dcerky. Sestřička mi dala velmi
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cenné rady, které jsem poslechla, a proto si myslím, že jsem se poměrně dobře
rozkojila. Považuji totiž za nutné říci, že
jsem v době těhotenství byla přesvědčená o tom, že já mléko mít nebudu a to
protože to zkrátka máme v rodině. Moje
maminka, moje tetičky, moje všechny
sestřenice neměly mléko. Předpokládala
jsem, že mě čeká to samé.

Opravdu jsem byla přesvědčená, že to nepůjde a také to bylo ze začátku těžké, ale
sestřičky mě zkrátka přesvědčily a dobře
naučily, jak na to. Velkým hnacím motorem
pro mě jistě bylo, že i pár čerstvých kapek
mléka jsem mohla ihned odnést k dceři.
Annabellka měla v inkubátoru zavedenou
sondu do bříška dobrých šest týdnů. Nicméně sestřička mě zhruba po týdnu, co

Měla jsem štěstí, začali jsme klokánkovat
už první den po narození Annabellky.
Rady sestřičky
a co mi pomohlo
Prsa masírovat před každým odsáváním.
Být ke svým prsům citlivá a jemná. Uvědomit si, že mi dávají to nejcennější, co
nedonošenec potřebuje a co může moje
tělo vyprodukovat. Nepospíchat s masáží,
i když budou situace, kdy budete unavená
a vyčerpaná. Masáž by měla trvat alespoň
dvě minuty. Krouživými pohyby ve směru
spirály k bradavkám. Pak pohlazení prsou
směrem k bradavkám, předklonit se a prsa
jemně natřást. Ve sprše jemně střídat teplou a vlažnou k prokrvení. Také jsem dostala brožurku a vytisknutý papír, kde bylo
popsáno a na obrázcích znázorněno, jak
prsa před samotným odsáváním masírovat. Pila jsem velké množství fenyklového
čaje, který je na neonatologii a na poporodním oddělení k dispozici. Pravidelnost
se mi také osvědčila, jako důležitá. Odsávat
každých 5 hodin a to i v noci. Zkrátka zde
platí, že poptávka určuje nabídku, jen chce
čas a vůli, než to tělo pochopí.
Také asi záleží hodně na odsávačce. Mě
nejvíce vyhovovala dvoufázová Medela
Symphony, kterou jsem měla kdykoliv
k dispozici na pokoji nebo u inkubátoru.
Odsávačky značky Medela mají všechny
porodnice a neonatologie ve Švýcarsku.
Každá nová maminka ji má kdykoliv k dispozici ve svém poporodním pokoji nebo
přímo na oddělení neonatologie. Servis
je naprosto bezproblémový, protože i po
propuštění z porodnice si odsávačku
může maminka vypůjčit přímo z porodnice. Půjčovné společnosti Medela je propláceno pojišťovnou.
Jsem přesvědčená o tom, že nebýt
pomoci a psychické podpory týkající se
odsávání a kojení, dávno bych to vzdala.

www.nedoklubko.cz

Annabelle byla na světě, ukázala, jak při
klokánkování přikládat k prsu. Ze začátku
to moc nešlo, až časem se začalo dařit. Také
jsem se díky sestřičkám naučila přikládat
malíček do pusinky, zatímco Annabellka
dostávala sondou mlíčko do bříška.
Přístup personálu a lékařů
Nemohu v tomto případě porovnávat
neonatologie v různých zemích, ale pouze
celé zdravotnictví. Zkušenost mám s českým, anglickým a švýcarským zdravotnictvím. Přístup všech zemí je velmi rozlišný.
Švýcarsko samozřejmě patří k celosvětově
nejvyšším příčkám. Od toho, že vám každý
lékař ve Švýcarsku Vám podá ruku, probere s Vámi zdravotní situaci, vývoj či možné
komplikace po to, že se porodník přijde za
vámi a vašim dítětem průběžně podívat.
Zkrátka jako pacient ho zajímáte stále, nejen když proběhne operace a vy ani nevíte,
kdo vás operuje. Celý přístup je mnohem
osobnější. Sestřičky ať v neonatologickém centru nebo na oddělení rizikových
těhotenství byly zcela profesionální. Jednou jsem měla slabou chvilku a sestřička
mi následující den nenásilně poslala na

Annabelle dnes

pokoj psychologa se kterým jsem mohla
moje starosti a obavy probrat. Byl to také
psycholog, který ve mě hned ze začátku
potlačil myšlenku, že je to moje vina, že
mi praskla voda ve 28. t. t., nebo že jsem
udělala něco špatně. Nemocničního psychologa jsem mohla kontaktovat kdykoliv.
Na druhou stranu faktem je, že za zdravotní pojištění se platí mnohonásobně
více, než je tomu v ČR. Já osobně jsem ze
svého švýcarského platu odváděla měsíčně 500 CHF (13 000,- Kč). Nemohu ovšem
opomenout celkový přístup, špičkové vybavení, zázemí a nadstandardní komfort,
který se mě i mé dceři dostal.
Adrianna Roffey
foto: archiv rodiny

Vzkaz odborníků rodičům

Milí rodiče, dostali jste se do situace, na kter
nemůže být připraven. Vaše miminko vykoukou nikdo na světě
ten týden dřív. Již není čas se točit zpátky a hlelo na svět o nějaký
stejně nezměníte. Najděte v sobě sílu se všemu dat viníka, nic tím
pos
důvěry dejte vašemu miminku, které si to zas tavit čelem. Nejvíce
louží. Nezapírám,
že cesta může být někdy trnitá. Ale cožpak je růž
e bez trní?
Držím vám všem moc palce.
MUDr. Milena Dokoupilová, Primářka neonat
ologie Nemocnice Hořovice
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Každý porod bolí.
Ten předčasný ale nejvíc na duši
Nadační fond pro předčasně narozené
děti a jejich rodiny pomáhá vždy konkrétní rodině a jejich konkrétní potřebě
spojené s předčasně narozeným dítětem.
Od zajištění psychologů přes hygienické
potřeby po ubytování v místech se specializovanými pracovišti pro předčasně
narozené děti. Pokud jste se ocitli v této
těžké situaci a potřebujete pomoci v jakékoliv oblasti, neváhejte se obrátit na náš
nadační fond, jsme zde pro Vás.

Chci se pokusit
pomáhat lidem
s podobným osudem.
„K založení nadačního fondu mě dovedla
osobní zkušenost. Naše děti, dvojčata, se narodila předčasně ve 24. týdnu. Jejich porodní váha byla 680 g a 700 g. První 4 měsíce
svého života strávily v inkubátoru. Nyní jim
je téměř pět let a jsou to zdravé a krásné
děti. První roky byly ve znamení lékařských
vyšetření, každodenního cvičení Vojtovy

Projekty Nedoklubka

Miminka v Podolí

metody, neustálé nejistoty, jak se budou vyvíjet, jaká kvalita života je čeká. Moc dobře
vím, čím si lidé v této situaci prochází. Jaká
je to psychická, finanční a časová zátěž pro
celou rodinu. Jak jsme na začátku tápali,
kam a na koho se obrátit. My jsme náš boj,

VÍTEJ, KULÍŠKU

zdá se, vyhráli. Chci se pokusit pomáhat lidem s podobným osudem.“
Ing. Hana Píšová
zakladatelka nadačního fondu
www.predcasnenarozenedeti.cz

když už nevíte, co byste kulíškům u inkubátorů povídali…

Pohádky pro kulíšky 2
(prosinec 2013)
Knížka je sbírkou
pohádek a básniček
pro rodiče a jejich kulíšky.
243 stránek veselého
čtení a krásných ilustrací.
cena 290 Kč

VÍTEJ,
KULÍŠKU

(foto: Nguyen Phuong Thao)

Kulíškovánky

Čarovné omalovánky

Kulíškovánky (květen 2012)
Čarovné omalovánky pro starší
sourozence kulíšků. Obsahuje rady
a nápady, jak vysvětlit dítěti novou situaci.
cena 50 Kč

nejenom pro sourozence předčasně narozených
či nemocných miminek a jejich rodiče

Vítej, kulíšku (listopad 2014)
Sedm terapeutických pohádek a průvodce na cestě
domů, když je to na počátku jinak. Obsahuje vzkazy
rodičů, ukázku z deníku tatínka a spoustu užitečných
rad a informací. 131 stránek víry ve dny budoucí…
cena 290 Kč

Všechny publikace si můžete objednat
na info@nedoklubko.cz (poštovné a balné
činí 50 Kč). Výtěžek putuje na dotisk
knížky Vítej, kulíšku, aby byla k dispozici
všem rodičům hned po předčasném
porodu na všech odděleních v ČR.
www.nedoklubko.cz/pohadky
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První nádech do života
Nadační fond Děti na dlani pomáhá ke
zlepšení zdravotnické péče o předčasně
narozené děti. Jsme přesvědčeni o tom, že
by každé dítě mělo mít zajištěnou stejnou
startovní čáru, ať už je narozeno kdekoli
po ČR. Jsme transparentní nadační fond,
jehož cílem je pořízení moderních resuscitačních zařízení do porodnic po celé ČR,
které moderní resuscitátory v tuto chvíli
vůbec nevlastní, nebo u nichž jsou zařízení
již zastaralá. Díky modernímu resuscitátoru nejenže vzroste dítěti šance na přežití,
ale mnohonásobně se sníží riziko trvalých
následků. Rozhodující slovo o využití získaných financí mají ti nejlepší odborníci
z oboru neonatologie – ti tvoří nadpoloviční většinu členů správní rady. Všechny
další potřebné informace naleznete na
www.detinadlani.cz.

Linka EDA
Linka EDA slouží především jako psychologická podpora rodinám ve chvílích krize.
Na linku se mohou obrátit členové rodiny, kteří se dozvědí například závažnou
diagnózu či se musí vypořádat s následky
těžkého úrazu dítěte. Zdravotní postižení totiž zasáhne nejen samotné dítě, ale
také ty nejbližší, a to jak psychicky a fyzicky, tak i ekonomicky a sociálně. Rodič
je tak postaven do těžké životní situace,
kdy se často musí umět rychle rozhodnout, jakou péči pro své dítě zvolit, kdo
zůstane s dítětem doma či kdo o něj bude
pečovat v případě trvalých následků.
Shánění speciálních pomůcek, speciální
péče či úpravy bytu změní navždy život
celé rodině. A především je rodina konfrontována s obavami, strachem a úzkostí
o budoucnost dítěte, s nároky o péči o něj
a s extrémně nejistou budoucností, která
může ohrozit či zatížit celou rodinu.
Krizová intervence je určena lidem
v těžké životní situaci (akutní i dlouhodobé), kterou nejsou schopni zvládnout za
pomoci svého okolí a svými obvyklými vyrovnávacími strategiemi. Nadstandardní

www.nedoklubko.cz

službou, kterou linka bude v indikovaných
případech nabízet, je možnost telefonické
konzultace přímo s některými odborníky (pediatr, dětský neurolog, oftalmolog,
fyzioterapeut). Pokud bude rodičům například řečeno, že dítě potřebuje operaci,
nicméně konečné rozhodnutí je na nich,
budou se moci obrátit na Linku EDA s žádostí o zprostředkování konzultace s příslušnými odborníky.
Kromě linky bude na webových stránkách www.eda.cz v provozu také chat, který je určen lidem, kteří se raději vyjadřují
písemně, či těm, kdo z nějakého důvodu
nemohou využít hlasový projev.
Výpověď klientky Rané péče EDA –
příběh maminky, které se narodilo
nedonošené miminko
„Matýsek se narodil předčasně, ve 25. týdnu. Než přišel na svět, byla jsem vyděšená, ustrašená. Nechápala jsem, co se děje.
A proč se to děje zrovna nám. Přes vážné
zdravotní komplikace (krvácení do mozku) nakonec své místo na světě vybojoval.
Jak nám doktoři řekli, jedním z častých

zdravotních rizik nedonošených dětí je
retinopatie (onemocnění nezralé sítnice).
V praxi to znamená, že Matýsek v podstatě
nevidí, vnímá a rozlišuje světlo a tmu. Levé
oko je na tom trošku lépe, neboť rozlišuje
velké objekty. Jeho psychomotorický vývoj
je zpožděný, má dětskou mozkovou obrnu.
V nemocnici dělali vše pro to, aby Matýska zachránili. Vše se mi snažili vysvětlit. Asi jsem spoustu věcí nemohla nebo
nechtěla slyšet a měla jsem dojem, že mi
doktoři říkají málo. Asi se mi to snažili
vysvětlit, ale nemohla jsem se soustředit,
myslet, poslouchat. Byla jsem hrůzou bez
sebe. Přes časté manželovy návštěvy jsem
se cítila strašně sama.
Kdybych v nemocnici věděla, že můžu
někam volat a s někým mluvit o tom, jak
mi je, určitě bych to udělala. Protože pocit, že se vám hroutí svět tak, jak ho znáte,
jak si ho plánujete, je pro jednoho člověka
strašně těžký. Stejně jako bezmoc, že s tím
nemůžete nic udělat.“
Linka EDA 800 40 50 60
www.eda.cz
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Klokánkování v novém
Design křesla
pro klokánkování
Myšlenka pro vytvoření klokánkovacího
křesla přišla s živou zkušeností, kdy se nám
v nemocnici u Apolináře narodila nedonošená holčička Apolenka. Jejím jménem
jsme nemocnici vzdali hold. Celý proces
po předčasném narození dítěte provází
spousta stresových faktorů a klokánkování poskytuje úžasnou možnost
přímého styku s vlastním dítětem,
jež toto negativa eliminuje. Už
jen samotný fakt, že rodič přiloží
novorozeně na své tělo, jej uvádí do jiného světa. Vyvstala zde
tedy myšlenka tento svět ještě
podpořit. Pakliže se klokánkování odehrává v místnosti s inkubátory, kde jich je i více najednou,
mne napadlo umožnit rodičům
větší intimitu vizuální i zvukovou
a poskytnout jim tak adekvátní design do tohoto prostředí.

v kombinaci s kovovým základem s kolečky
pro snadné přemístění. Křeslo by tak mělo
umožnit pohodlné sezení s možností zatáhnout si vrchní část způsobem podobným
u kočárků, tak aby tvořila zároveň akustickou i vizuální bariéru. Z vnějšku je textílie

Varianta vejce
Vychází ze symbolu vejce, jedná se o laminátovou konstrukci

Ing. arch. Petr Schwarzbeck
a tým ateliéru Blackback

Klokánkování
Klokánkování (kangaroo mother care,
KMC) je metoda, která přibližuje matky k jejich nedonošeným nebo příliš
malým dětem, a to doslova – kůží na
kůži. Zrodila se v roce 1978 v kolumbijské Bogotě ve velkoporodnici jedné
chudinské čtvrti. Měli tam tehdy dramatický nedostatek inkubátorů a četné
infekce. Matky po dlouhém odloučení své předčasně narozené děti často
opouštěly. Pediatr E. Rey Sanabria se
svým týmem se rozhodl situaci napomoci tím, že ženám nabídl, aby své maličké děti nosily přímo na těle 24 hodin
denně. Bylo-li dítě ve stabilizovaném
stavu (většinou od věku odpovídajícímu 31. týdnu těhotenství), mohla s ním
žena porodnici opustit i druhý den po
porodu. Samozřejmostí byly následné
pravidelné kontroly.

neutrální barvy např. bílé, ovšem zevnitř
by byla možnost volby barvy a eventuálně
i vzoru. Rodič by si tak mohl dotvořit prostředí, jaké se mu bude líbit (slunečné – žlutá s motivy sluníček, růžové – panenkovské,
zelené – přírodní, modré – klučičí, námořnické atd.) Dále bude mít křeslo možnost
měnit polohu při nasednutí a pohodlné
sesednutí díky vnitřnímu kloubu. Vzniká
intimní prostor adekvátní k danému
rozjímání s novorozencem, je zde
možnost barevných variant jednotlivých křesel. Křeslo bude vyrobeno
z omyvatelného materiálu. Pod nohy
bude umístěna pomocná konstrukce
pro opření nohou.
Závěrem bychom podpořili tuto myšlenku tím, že každé prostředí zaslouží svůj
daný komfort a nebýt živé zkušenosti nikdy by nás nenapadlo se touto
myšlenkou zaobírat. Věříme,
že se najde vhodná cesta, jak
zlepšovat naše životní prostředí,
ať už je to kdekoliv.

Miminka oblečená jen do plínky, vlněného kulichu a teplých ponožek, pruhem látky připevněná na matčin nahý
hrudník mezi prsy, se skrývala pod oblečením matky. Podmínkou bylo, že žena
(nebo její muž či příbuzní) bude v takovém fyzickém kontaktu s dítětem ve
dne v noci a z „klokaní kapsy“ ho bude
vyndávat jen na přebalování a občasné
vykoupání. Takto ženy miminka zahřívaly po potřebný čas, převážně do doby
termínu porodu, kdy se měly děti správně narodit. Bylo nutné, aby pravidelně
přibývaly, jako by tomu bylo v děloze.
Většina lékařů o bezpečnosti takového počínání pochybovala, proto se inovátorská skupina kolumbijských lékařů
v roce 1989 rozhodla svůj systém kodifikovat a podrobit srovnávacím šetřením.

Podařilo se jim dokázat, že malí „klokánci“ rostou stejně rychle jako děti z inkubátorů a po jednom roce mají dokonce
větší obvod hlavy. Více výhod tohoto
přístupu postupně ukazují další studie,
i z porodnic v jiných částech světa, kam
se metoda rozšířila. Odborníci dnes disponují důkazy o tom, že klokánkování
může být přínosem nejen v zemích s neadekvátním technickým vybavením, ale
i tam, kde jsou pro péči o novorozence
dostupné nejmodernější přístroje.
Při klokánkování mají děti stabilnější
srdeční rytmus, pravidelněji dýchají, jsou
lépe okysličené. Tělesná teplota méně
kolísá, děti méně pláčí, dělají méně trhavých nekoordinovaných úlekových pohybů. Naopak rychleji přibývají na váze,
rychleji se jim vyvíjí mozek, o poznání
lépe spí a tráví delší období bdělosti.
Méně trpí infekcemi a mohou mnohem
dříve opouštět nemocnici.
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Slovo odborníka

Jak to bude dál?
Příprava na propuštění a péče doma
Motto:
Co do vztahu se svým dítětem od počátku
vložíte, se vám tisíckrát vrátí v radosti z jeho
pokroků!!!
Milé maminky!
I nedonošený novorozenec s nejnižší porodní hmotností kolem 500 gramů, když
zvládne všechna úskalí svého pobytu na
jednotce intenzivní péče, má obrovský
potenciál se vyvinout ve zdravé dítě. Kromě poskytované intenzivní péče ze strany zdravotníků, je pro jeho další správný
vývoj zcela zásadní vaše přítomnost na
oddělení, co nejčastější kontakt – doteky
v inkubátoru a klokánkování, odstříkávání
mléka, později i kojení, muzikoterapie atd.
Během pobytu na JIP a na rooming in pokoji jste se jistě naučila pozorovat své dítě,
poznávat jeho potřeby a být mu oporou,
jste zacvičena v péči, eventuálně rehabilitačních postupech a nezadržitelně se blíží
chvíle propuštění. Tolik očekávaná, ale určitě i provázená obavami, jak to bude dál?
Vaše propuštění s dítětem domů musí
být dokonale připravené a vy musíte s jistotou zvládat všechny nezbytné ošetřovací úkony.
Z hlediska zdravotního stavu je podmínkou pro propuštění vašeho dítěte do
domácí péče splnění následujících bodů:
stabilita dýchání a krevního oběhu,
dobrá regulace tělesné teploty, kdy již
není třeba vyhřívaných postýlek či lůžek k udržení normální tělesné teploty
36,5–37,5 st.,
zvládnutí pravidelných dávek při kojení
nebo krmení z lahve bez nutnosti podávat výživu sondou,
pravidelné hmotnostní přírůstky
nepřítomnost jiných zdravotních
komplikací.
Dalším důležitým momentem před propuštěním pro vás je kontakt s praktickým
lékařem pro děti a dorost, u něhož budete
své miminko registrovat. Informujte ho
o zdravotním stavu svého dítěte a termínu
propuštění a bezprostředně po propuštění
proběhne jeho první návštěva u vás doma.
Kromě péče praktického lékaře pro děti

•
•
•
•
•

www.nedoklubko.cz

a dorost zůstane vaše dítě ve sledování odborné poradny pro nedonošené děti neonatologického oddělení, případně centra
vývojové péče, kam budete po propuštění
pozváni. Podle individuálních okolností
pak budete posíláni k dalším odborníkům,
jako je oční lékař, kardiolog, neurolog atd.

postupně asi do 2 let věku doženou růstem své vrstevníky. Rizikovou skupinou
z hlediska růstu jsou tzv. hypotrofičtí
novorozenci, u nichž se porucha růstu
objevila již během vývoje v děloze. Tam
je třeba pečlivě hlídat růstovou křivku,
a pokud růst významně zaostává, jsou

Snažte se nesrovnávat své nedonošené dítě
s dítětem známých či sousedů.
Riziko infekce
Novorozenci, a zvláště ti s velmi nízkou
porodní hmotností, mají malou obranyschopnost a jsou zvýšeně náchylní k infekčním komplikacím. Infekce dýchacího
ústrojí jsou nejčastějším důvodem znovupřijetí do nemocnice. Věnujte tedy
zvýšenou pozornost ochraně dítěte před
infekcí – omezte návštěvy příbuzných
a známých. Nemocný člen rodiny by se neměl přibližovat k miminku, je-li to nutné,
pak by měl použít ochrannou masku (ústenku). Pozor na přenos infekcí rukama!
Vždy si je pečlivě umyjte, než se budete
dítěte dotýkat. Stačí obyčejné mýdlo, dezinfekční prostředky v domácím prostředí
nepoužívejte. Pokud je miminko propouštěno v podzimním a zimním období,
je doporučováno očkování rodinných
příslušníků proti chřipce, aby se snížilo
riziko nákazy pro novorozence. Vybrané
skupiny nedonošených novorozenců jsou
v období od listopadu do března indikovány k aplikaci protilátky proti velmi časté
a pro nedonošené dítě nebezpečné RSV
viróze. O této skutečnosti budete včas
informováni.
Dalším důležitým preventivním opatřením pro vaše dítě je nekouřit v bytě. Zcela nevhodné jsou kurzy plavání kojenců!!!
Další vývoj
Vaše starost o další růst a vývoj dítěte je
pochopitelná, ale mnoho otázek je možné
zodpovědět, až uběhne nějaký čas, který
naznačí o budoucnosti více. Novorozenci, kteří se narodili předčasně, obvykle

tyto děti posílány do dětských endokrinologických poraden k posouzení vhodnosti
léčby růstovým hormonem.
Snažte se nesrovnávat své nedonošené
dítě s dítětem známých či sousedů. Nezapomeňte, že mu ve vývoji musíte odečítat počet měsíců, o které přišlo na svět
dříve. To znamená, že pokud se narodilo
o 3 měsíce dříve, bude v 6 měsících svým
vývojem odpovídat přibližně 3 měsíčnímu kojenci. Stejné počty platí i v zavádění
přídavků ke kojení, v termínech očkování,
vyšetřování kyčlí atd. Mluvíme o korigovaném, tj. upraveném stáří.
Vývojová péče
Je soubor opatření podporující správný
psychomotorický vývoj. Začíná již na JIRP
zmíněnými postupy (hlazení, klokánkování, správné polohování, muzikoterapie…).
Pokračuje pak po propuštění domů a podle individuálního stavu dítěte zahrnuje
rehabilitaci, péči klinického logopeda
a speciálního pedagoga. Jejím hlavním
nositelem jsou rodiče vedení příslušnými
odborníky.
Všem maminkám nedonošených dětí přeju hodně sil, trpělivosti a víry, že všechno
dobře dopadne. A nejste v tom, i díky Nedoklubku, sami!!!!
MUDr. Eva Dortová
Neonatologické oddělení
Fakultní nemocnice,
Plzeň
Březen 2015
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O mateřském mléku a kojení

Je obvyklé kojení nezralého dítěte?
Velmi často se maminky setkávají s tvrzením o tom, že pro nezralé miminko je
kojení namáhavé a „nemá sílu sát“. Toto
tvrzení je omyl. Nezralé dítě není bezmocná bytůstka, ale je to malý člověk, který
dokáže velmi ovlivňovat své pečovatelské
okolí, má škálu signálů těla, mimiky a pláče, kterými sděluje citlivému pozorovateli „své přání“ a biologické potřeby. Mezi
základní potřebu patří příjem potravy. Je
potřeba vědět, že přikládání k prsu a kojení je jednou z cest, kterou dítě pozvolna
dozrává do termínu porodu. Kojení není
jen „plné bříško“, ale jde o těsnou vzájemnou blízkost. Nedonošeňátko mělo několik týdnů spočívat v klidu maminčina těla
a zrát ve všech dovednostech k termínu
porodu. Křehkost předčasného narození
je komplexní. Dítě není nachystané na
podněty vnějšího, našeho světa a na podněty JIPu. Dítě má jiné vjemy, než jaké by
prožívalo v děloze. To narušuje důležité
procesy zrání a výživu. Co nejčastějším
a těsným kontaktem dostává miminko
ty nejsprávnější i informace o „bezpečí“
a informace o tom, jak se pokoušet prs
(a obživu) hledat. Matčino tělo je pro dítě
důležitým podnětem, který v čase umožní
postupný soulad všech novorozeneckých
reflexů. K základním reflexům (i nezralého dítěte) patří celá škála pohybů, které

vedou k nalezení a uchopení bradavky
a sání. Jde o aktivitu dítěte. Je to pohyb
dítěte bříškem a hrudí po matce a pohyb
ručkama a pusinkou po prsu. Jde o děje
aktivní, cílesměrné a dobře strukturované.
I velmi nezralé dítě může být do jisté
míry velmi aktivní při hledání zdroje potravy – mámina prsu. Je potřeba ale vystihnout připravenost dítěte k příjmu stravy,
redukovat nepříjemné podněty a respekto-

Kojení nezralého dítěte přichází v čase.
Důležité je respektování přirozených vývojových kroků. Pokud jim maminka
a ošetřující rozumí, dítě k efektivnímu
sání a plnému kojení dozraje. Nastartování a úspěšné pokračování laktace u maminek, které porodily předčasně, není jen
záležitostí odsátých mililitrů, ale (především) utvářením společné cesty mámy
a dítěte.

Úspěchem je každý mililitr mléka,
který dítě vypije.
vat jeho rytmus a tempo. Je potřeba vědět
a rozumět tomu, že nezralé dítě zdokonaluje soulad mezi sáním, dechem a polykáním
v čase jdoucím ke zralosti. Je patrný veliký
rozdíl mezi dítětem, které se snaží o tzv.
„samo přisátí“ na těle mámy a dítětem,
kterému je pasivně v poloze na zádech do
úst vložen dudlík lahve. Pokud se ponechá
dítěti jeho vlastní aktivita, posilují se v jeho
čase všechny vývojově vázané, programované dovednosti. Mazlením a plazením po
hrudi maminky zvyšuje miminko velmi hladinu hormonu oxytocinu. Ten je zásadně
nutný pro uvolnění mléka a formování „rodičovského lásky plného“ vnímání dítěte.

Vzkaz rodičů rodičům

se cítíte a co prožíváte.
Milé a statečné maminky a tatínkové, vím, jakza oponou, kter ý změnil
Také se stále nacházíme v tom slzavém světě Také nás zahlcuje pocit
naše životy ve strach, smutek, lítost a bolest. tat myslet na to, proč
zoufalství a nespravedlnosti osudu. Zkuste přesse tomu dalo zabránit,
se to stalo, proč se to stalo zrovna vám, jestli byna přítomnost, protože
kdo je viníkem a už se tím netrapte. Myslete své dítě, musíte tu být
jen ta se dá ovlivnit. A vy musíte bojovat pro avovali jinak. Ptejte
pro něj – ono neví, že jste si jeho příchod předstou lásku, která ve vás
se, čtěte o problematice, učte se, dejte mu veškerhůř, říkejte si: Tohle je
je. Je to vysilující, já vím, ale když je vám nej u taky! Nevzdám se!
můj syn/dcera! Bojuje ze všech svých sil a já bud a byla brzy za vámi.
cest
Přeji vám, abyste byli silní a trpěliví, a aby ta
upřesnění: nyní máme
Adriana, maminka Adámka, 27. t. t. 650 g. Proiny nás čekají 16. 4. 2015.
9 týdnů (*12. 1. 2015), 1620 g a nulté narozen

Nedostatek mléka?
„Máte mléka málo… netrapte se s tím,
nemá cenu kojit…“ Velmi často maminky
nezralých miminek slyší tuto rádoby útěšnou a pomáhající větu. Předčasný porod
je velký pocit selhání a bolest, se kterou
se maminky budou vyrovnávat týdny až
léta. Velmi, velmi se snaží odsávat mléko
a činit vše vývojově důležité pro miminko
v touze rozkojit se. Ale mléka někdy plně
nestačí pro potřebu rostoucího „nezralečka“. To vede u maminek k dalšímu pocitu
selhání.
Je potřeba vědět, že stres zasahuje do
zrání rodičovské sounáležitosti i kojení.
Pokud se kojení nerozběhne naplno, není
to selhání. Úspěch je každých několik ml
mléka, které dítě pije. Kojení (ani u donošených) nelze vytrhnout z kontextu celého
mateřského a chování a postupného sbližování se s dítětem. I když je kojení a přikládání zdánlivě neefektivní, velmi se vyplatí pro
každou chvíli mazlivého kontaktu. Měly by
to být chvilky, kdy se trochu zpomalí čas
a dítě si odžívá strasti minulých týdnů a dokončuje své zrání. I když odsávání zabere
něco času, velmi se vyplatí. Každá kapka mléka má velký význam pro imunitní
zrání dítěte a jeho časnou i dlouhodobou
nemocnost.
MUDr. Mgr. Magdalena
Chvílová Weberová
Neonatologické oddělení
Nemocnice Havlíčkův
Brod
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Pronájem odsávačky Symphony
a alternativní podávání mateřského mléka

Přirozen
á
podpora
ko

jení

Medela vnímá potřeby matek a jejich dětí, snaží se svými produkty předcházet vzniku možných problémů, které mohou
během kojení nastat. Proto nabízí pomoc v situaci, kdy je kojení obtížné či zcela nemožné.
Symphony je 2-fázová, vysoce výkonná a učinná odsávačka určená pro odsávání z jednoho nebo obou prsů současně.
Ideální pro stimulaci tvorby mléka a vysokou četnost odsávání, možnost nastavení požadovaného vakua. Představuje pro
matky účinnou pomoc v době kojení či při potížích s kojením. Seznam rentálních stanic najdete
na www.medela.cz.
Vhodnost použití:
pozdní nástup laktace (porod
císařským řezem, protrahovaný
porod, předčasně narozené dítě)
nedostatečná nebo snížená
tvorba mléka
pro děti, které nelze kojit (rozštěp
patra a další zdrav. problémy
bolestivé, poraněné bradavky

Přirozené kojení není bohužel možné ve všech případech. Děti, které nemohou být kojeny, potřebují mateřské
mléko a podporu, aby byly schopny získat potřebné množství důležitých nutričních hodnot. Medela je jediný
výrobce na světovém trhu, který nabízí pomoc ve formě alternativního způsobu podávání mateřského mléka.

SUPLEMENTOR
při krmení umožňuje přímý kontakt
mezi matkou a dítětem
podporuje zvýšení laktace
vhodný pro spavé děti, děti s nízkou
porodní hmotností, adoptované děti
3 velikosti hadiček barevně odlišených
možnost společného krmení dvojčat
objem 150 ml

FINGER
jemný silikonový nástavec
na injekční stříkačku
pro opakované použití

CALMITA STARTER, ADVANCED
READY-TO-USE

BABYCUP
ideální pro podávání mateřského
mléka, formule, případně léků
pro opakované použití
objem 30 ml

systém pro extrémně nezralé děti
(bílá - bez láhve)
systém pro nedonošené děti
(žlutá -bez láhve)
jednorázové
vhodné použití s jednorázovými
lahvemi
systém je kompatibilní se všemi
lahvemi Medela

Více informací na www.medela.cz, tel.: +420 532 198 888
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Kdy už je na miminko v inkubátoru
až příliš moc hluku?
V rámci výzvy SoundEar II na každé oddělení JIP Nedoklubko předalo dne 25. 3.
2015 jeden přístroj v perinatologickém
centru intermediární péče nemocnice
Hořovice přímo do rukou jeho primářky MUDr. Mileně Dokoupilové. Peníze
na něj darovala Nedoklubku Asociace Akustiky č. s. a její členové: společnost AVETON s. r. o., Qualiform a. s.
a jednotlivci Ing. Marcela Bosáčková a doc. Ing. Jan Kaňka, PhD. Velice
děkujeme!
Vyhlašujeme sbírku na oddělení JIP
perinatologického centra intermediární
péče nemocnice Krč Praha a na oddělení
ARO perinatologického centra intenzivní
péče VFN Praha Apolinář.
Každá koruna se počítá. Jeden přístroj Sound Ear II vyjde na 18 295 Kč.
Dobrovolné příspěvky můžete posílat

Sound Ear II
Když vyřknete slovo „novorozenec“ nese
to sebou mimo jiné víceméně pocit ztišení. Lidé často ztiší hlas, téměř začnou
šeptat a i jinak projevují výraz úcty
k takovému zázraku, jako je nový život.
Prostě od pradávna víme, že takové dítě
potřebuje klid a maminku.
Neonatologie se snaží všechny vlivy
na dítě zmapovat a ozřejmit tajemství,
spojená s počátkem lidského života. Už
dávno se ví, že zvuk v nadměrné dávce
vede k mnoha potížím, obtížně definovatelným, ale o to závažnějším. Od jednoznačného negativního ovlivňování
životních funkcí až po jemné psychomotorické potíže. Častým a zbytečným

na transparentní číslo účtu
Nedoklubka 1171717/0100,
do předmětu pro příjemce
uveďte SoundEar II Krc nebo
Apolinar. Pokud byste chtěli

vyrušováním se dostavuje
u dítěte pocit nepohody,
napětí, obav. Vyrovnávání s touto skutečností pak vede k vyčerpávání energetických zásob. A těch mají zvláště nezralí
novorozenci, nevědecky řečeno, méně
než minimum.
Pro laika je psychický život nezralého
dítěte neočekávaně bohatý. A překvapení z nenadálého hluku rozhodně nepatří
k těm impulsům, které by dítě léčily.
Velmi emotivně napjatým prostředím jednotek intenzivních péčí probíhá
množství reakcí. Jedním z výsledků tohoto napětí může být i nadměrný hluk.
Ten je dán zvuky přístrojů včetně jejich
alarmů, domluvou personálu, hluky, návštěv a třeba i úklidem. K útlumu hluku

přispět na zakoupení tohoto
přístroje do jiné nemocnice,
kontaktujte nás prosím!
Za všechny příspěvky předem děkujeme!

pak dojde jen při cílené
snaze o ztišení provozu.
Sound Ear II je přístroj, který signalizací
napovídá personálu, že je zkrátka „hluku už moc“. Podle zkušeností to vede
k dobré zpětné vazbě pro personál
a opravdu se úroveň hluku sníží. A to
i dlouhodobě.
Projekt Nedoklubko o vybavení monitory hluku pro jednotky intenzivní
péče je jednoznačně prospěšný. Ví se
také, že klid a přátelské prostředí zkracuje dobu pobytu v nemocnici a přináší
i klid dětem a jejich maminkám.
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
primář Novorozeneckého oddělení
FN Olomouc
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Zahraniční okénko

V Litvě mají Vílu naděje, v Americe
zase slaví Den rodičů předčasňátek
Nedoklubko je členem mezinárodní organizace EFCNI, která sdružuje evropské
organizace podobné Nedoklubku. Všichni máme stejné cíle. Pomáhat rodinám
předčasně narozených dětí, vyjednávat
lepší podmínky pro pacienty a rodiny
a rozšiřovat povědomí o předčasném porodu. EFCNI se snaží dosáhnout toho, aby

Evropa věnovala své největší pacientské
skupině pozornost, jakou si zaslouží. Na
této stránce vás budeme pravidelně informovat o aktivitách v zahraničí.
V lednu 2015 jsem se zúčastnila mezinárodní konference EFCNI v Mnichově
a byly to tři dny plné zajímavých informací, workshopů a přednášek. Pro naše první

european foundation
for the care of newborn infants

vydání časopisu jsem si vybrala dvě zajímavosti, které mě oslovily a určitě se budou líbit i vám! Příběh Asty, mojí litevské
kolegyně a její slova vyjadřují pocity všech
rodičů předčasně narozeného dítěte. Také
se vám zdá, jako by vám mluvila z duše?
Lucie Žáčková

Litva: „Fairy of hope“ – Víla naděje
Každý z nás má dny nebo období,
kdy to jediné co máme je naděje
a víra. V případě naší rodiny to
bylo narození dcery Margarity, která se narodila o 3 měsíce dříve, než
jsme očekávali. V tom období jsme
cítili spoustu emocí: strach, zlost
a pocity viny, ptali jsme se, proč
se to muselo stát právě nám, co
jsme udělali špatně. Cítili jsme se
tak osamělí… Ale věděli jsme, že to
nemůžeme vzdát, že musíme věřit
našemu děťátku a musíme jí dát všechnu
naši lásku a péči. Dnes, když se na dceru
dívám, uvědomuji si, že tyhle děti přichází
na svět s jejich vlastním posláním…

Začala jsem malovat různé tvary andělů, chtěla jsem ztvárnit symbol, který
by byl symbolem víry, naděje a inspirace. Není to úžasné, že název vymyslela

Margarita, když se mě zeptala: „
Mami, tahle víla je pro maminky předčasňátek?“ Přesně, přeci
víly plní naše sny a potřebujeme
pro to jediné – naši víru. Každý
z nás ji potřebuje – když chceme
být zdraví, najít to nejlepší řešení
problému, najít inspiraci.
„Fairy of hope“ má dodávat
víru a posílit naši vnitřní sílu.
Noste ji a vždy, když se jí dotknete, myslete na svoje nejskrytější
touhy a myslete na ty, kdo vaši pomoc
nejvíce potřebují…
www.viltiesfeja.lt

USA: Grahamova nadace
Druhou květnovou neděli slavíme Den
matek. Věděli jste ale, že první květnovou
neděli se v Americe slaví Den rodičů předčasně narozených dětí?
Graham’s Foundation založili v roce
2009 rodiče předčasně narozených dvojčátek. Chlapeček Graham 45 dní po narození
svůj boj o život pro hrál, děvčátko Reece je
dnes krásná devítiletá slečna. Jejich příběh
si můžete přečíst na webových stránkách
www.grahamsfoundation.org. Nick, zakladatel nadace a otec Grahama a Reece, byl

www.nedoklubko.cz

hostem konference EFCNI a hovořil o aktivitách Graham’s foundation a o jejich první
květnové neděli. Říkal, že symbolem toho
dne jsou společné fotografie rodičů a jejich
předčasně narozeného dítěte (dětí).

Napadlo mě uspořádat sbírku takových fotografií i u nás! A proto prosím
– nechte se vyfotografovat společně

– maminka, tatínek a děťátko při klokánkování či chování svého děťátka a posílejte nám fotografie v průběhu dubna nejpozději do 2. 5. na info@nedoklubko.cz,
do předmětu uveďte „Den rodičů“. Všechny uveřejníme na našem webu a facebooku právě 3. 5. 2015. J Pět z vás, kteří
obdrží nejvíce like u své fotografie, obdrží originální odznáček „Proud Parent of
a Preemie“, tedy „hrdý rodič předčasňátka“ přímo z Ameriky. J
Předem všem děkujeme za příspěvky!
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Rozhovor

Věděla jsem, že budou holky zdravé!
Na rozhovor s Hankou jsem se moc těšila.
Poprvé jsem se s ní potkala na akci jejího nadačního fondu předloni ve Futuru
na Smíchově. Nadchla mě svojí energií,
nadšením a hlavně pozitivní atmosférou,
kterou spolu se svými spolupracovníky
vytváří pro děti z dětských domovů. Má
ale také předčasně narozené dcerky a byla
jsem moc ráda, když přijala nabídku moderovat nám vloni v listopadu slavnostní
večer s předáváním cen purpurového srdce v rámci oslav světového dne předčasně
narozených dětí.
Hanka je trojnásobná maminka, ale také
cvičitelka, moderátorka a ředitelka Nadačního fondu Hanky Kynychové. Patnáctiletý
Filip už randí se slečnou a připravuje se na
přijímačky na střední školu. Dvojčata Alexandra a Sofie oslavily na konci listopadu
sedmé narozeniny. Málo kdo by dnes řekl,
že jsou holky nedonošené. Je to o štěstí
nebo o pozitivním přístupu maminky, že
je možné, aby se dvojčátka vyrovnala donošeným dětem? To vše a ještě mnohem
více nám Hanka pověděla během rozhovoru, který probíhal v příjemných prostorách
jejího fitka v Modřanech.
Vaše rodina je pětičlenná. Vždycky jste
si přála mít velkou rodinu?
Když bylo Filipovi devět, tak jsem si uvědomila, že chci mít ještě další děti. Když se

nedařilo přirozenou cestou a vzhledem ke
svému věku jsem se rozhodla zvolit formu
umělého oplodnění. Obrátila jsem se na
Pronatal a povedlo se. J
Povedlo se umělé oplodnění na poprvé?
Ano, povedlo. Myslím si, že na to pozitivně
působil můj psychický stav, kdy jsem se na

(Sofie) a 1480 g (Alexandra) a všechny jejich životní funkce byly pořádku.
Jak jste prožívala fakt, že jsou dvojčátka
v inkubátoru a nemůžete si je odnést
domů?
Ano, to jsem řešila. Nastalo období totálního výkyvu v rodině, a to mě zasáhlo. Ale

Respektovala jsem, že se krmí po třech
hodinách, mohu být s dětmi na oddělení,
mohu klokánkovat, přebalovat a pořád
na ně mluvit.
děti moc těšila a neuměla jsem si představit, že by tento počin nemohl dopadnout
jinak, než úspěchem.
Vaše holčičky se narodili v 31. týdnu těhotenství. Takže nedonošené. Měla jste
strach, co po porodu nastane?
Když jsem rodila holčičky, nepřipouštěla
jsem si pocit, že jsou nedonošené. Opět
jsem věřila tomu, že když na svět přijdou,
nebudou mít žádné zdravotní problémy.
Všechny prohlídky během těhotenství byly
bez problémů. Při narození měly 1200 g

jsem bojovník, stejně jako jsou moje holky. Díky řádu, který byl v ÚPMD v Podolí
nastaven, jsem všechno během několika
dní pochopila. Já osobně miluju řád. Takže jsem respektovala, že se krmí po třech
hodinách, mohu být s dětmi na oddělení,
mohu klokánkovat, přebalovat a pořád na
ně mluvit. Pak jsem si mohla jít na chvíli
odpočinout domů. Takhle to fungovalo
každý den. Bylo to něco, co mě hodilo do
roviny, abych osm týdnů takového režimu
zvládla. Ten režim jsem přijala jako něco
normálního. Nehroutila jsem se. Nastavila
jsem si v hlavě, že teď to tak prostě bude.
Jsou dvojčátka nějak ovlivněná tím, že
jsou nedonošená?
Po celou dobu těhotenství jsem byla
v péči špičkových odborníků. Vzhledem
ke svému věku jsem procházela mnohými
kontrolami. Navíc to bylo vícečetné těhotenství, dělalo se více prohlídek a testů. Já
jsem všechno o stavu svých dětí věděla.
Při poslední kontrole, díky níž se ukázalo, že pupečníkem prochází málo živin,
jsem byla okamžitě hospitalizována. Během následujících pěti dnů mi byly podány medikamenty, tak aby byly vyživeny
potřebné orgány dvojčat. Byla jsem v naprostém klidu, že se holky narodí zdravé.
Takže z toho důvodu si myslím, že žádné
problémy nemají. Děkuji ÚPMD v Podolí
a hlavně paní doktorce Kučerové. Moc mi
pomohli!
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Jaká jste máma – přísná nebo úzkostná?
Úzkostná jsem. Bojím se i o patnáctiletého Filipa. Vychovávám děti tak, aby se ve
spoustě životních situacích vyznali. Nepřehlížím ani prkotiny. Přísná jsem. V životě musí mít řád a disciplínu. Vedli mě
tak i rodiče.
Jak desetiletý Filip přijal malá dvojčátka?
Filip se na holky těšil. Všechno prožíval
s námi. Řešil s námi, zda se umělé oplodnění podařilo, to, že holky byly dva měsíce v Podolí i to když jsme si je přinesli
domů. Nemůžu říct, že by byl odstavený
na druhou kolej. Okamžitě se zapojil do
péče o ně. Přizvala jsem ho ke krmení,
chování, přebalování, hlídání při pasení
koníčků. Určitě to nebylo tak, že by měl
kvůli mladším sestrám méně lásky. Bylo to
naopak. Dostal lásku dvojnásobnou nebo
vlastně trojnásobnou. J
Co říkáte na aktivity Nedoklubka a na
čem pracujete v současné době?
Líbí se mi, co děláte pro rodiče a s jakým
nadšením. Moje holky se narodily ve
31. týdnu, ale vím, že dnes se zachraňují
děti podstatně menší a zranitelnější a je
to pro obecně mámy velmi těžké období.
Vždy takové organizace ráda podporuji. Nyní mohu maminky nově podpořit
i prostřednictvím svojí internetové televize www.kynychova-tv.cz. Mohou si tak
zacvičit, získat endorfiny a dobrou náladu
prostřednictvím cvičebních videí, která
tato televize nabízí. Stačí jim jen internetové připojení a chuť cvičit. Maminky zde
získají informace o tom, jak posilovat po
porodu břišní svaly a zpevňovat pánevní
dno (obojí v rubrice Břišní pekáč) nebo
se jen tak protáhnou či si dají pořádně do
těla v rubrice Postava snů. Moc se těším na
další ročník předávání cen Purpurového
srdce. J
Vy sama máte nadační fond. Pojďte
nám o něm na závěr něco říct. Staráte
se o děti z dětských domovů. Proč právě
o ně?
Před osmi lety jsem si řekla, že chci pomáhat. Pomohla jsem široké veřejnosti,
aby se začala hýbat. Stala jsem se jejich
rádcem a osobním kaučem. Ale něco mi
chybělo. Chtěla jsem být potřebná i jinde.
A tak jsem se rozhodla, že se rozjedu do
dětských domovů a budu pomáhat právě

www.nedoklubko.cz

tam. Nadační fond Hanky Kynychové funguje už osm let. Děti v dětských domovech mají talent na pohyb, tedy na různé
druhy tance, a také na zpěv. Proto se můj
charitativní taneční projekt jmenuje Hejbejte se a zpívejte. Máme za sebou osmý
ročník, kde se utkalo 300 dětí z 18 dětských domovů o medaile v tanci a zpěvu.

Akci podpořila řada známých osobností.
Naším cílem je předávat zážitky a emoce,
nikoliv drahé dárky! Motto nadace zní:
Pomáhat je normální! Za ten pocit to stojí.
Více info o tom, jak pomoci najdete na
www.kynychova-nadace.cz.
foto: archiv Hanky Kynychové

Vzkaz rodičů rodičům

Hodně síly… vaši kulíšci vás budou hodně potř
ebovat!
Věř te jim, protože oni vám věří!!!
Maminka Pavla, Vojtíšek narozený 29. 8. 2012,
39 cm. Jonášek narozený 30. 12. 2014, 36. t. t., 26. t. t, váha 740 g,
váha 2250 g, 46 cm.
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Co chystáme v Nedoklubku

Na této stránce vás budeme informovat
o tom, kde se spolu můžeme potkat… J

14. dubna 1 0.00–12.00

Soutěž o autosedačku

For Baby, Komerční park Nupaky,
Nupaky 466 u Prahy
For Baby testovací klub vás
zve na testování nových
autosedaček Avionaut.
20% sleva na nákup.
Soutěž o autosedačku!
Registrace na:
testovaciklub@forbaby.cz

16. května 2015 1 7.00–17.50

Duhové tvoření s Nedoklubkem

Výstaviště Praha Holešovice, Pravé křídlo průmyslového
paláce, Sál Rosteme s knihou
Nedoklubko je díky svým knížkám Pohádky pro kulíšky 1 a 2 a Vítej, kulíšku zapojeno do kampaně s názvem Rosteme s knihou. V rámci veletrhu
Svět knihy Praha se účastní programu pro děti, a tak jste zváni na Duhové
tvoření s Nedoklubkem. Srdečně zveme děti i rodiče do naší tvořivé dílny.
Naučíme vás malovat duhové obrázky, pomůžeme vám vyrobit svého
andělíčka Barvičku. Můžete si od nás odnést originální pamětní odznáček.
Když nám navíc pomůžete s výrobou dárečků pro maminky a miminka,
které jsou po narození tak malé, že se vejdou do dlaně, budete zařazeni
do soutěže o naše knížky Pohádky pro kulíšky 2.

14. června 2015

23. dubna 2015 9 .00–18.00

NGO Market

Forum Karlín,
Pernerova 51–53, Praha 8
V dubnu budeme prezentovat Nedoklubko a jeho
aktivity na 16. Veletrhu neziskovek NGO market
2015. NGO market pořádá FORUM 2000 a kromě prezentace naší činnosti, navazování kontaktů
a hledání vazeb k ještě lepší a efektivnější pomoci
rodičům předčasňátek z celé republiky budeme
také prodávat naše knížky, kalendář a další oblíbené předměty. Utržené peníze použijeme na dotisk
naší oblíbené knížky Vítej, kulíšku.

rodinný festival Kašpárkohraní

park Letná, Praha 7

Druhou červnovou neděli nás najdete na Letné, kde se už po sedmé
koná rodinný festival Kašpárkohraní se vstupem zdarma. Můžete se těšit
na zajímavý program pro děti i dospěláky (Tomáš Klus, Kašpárek v rohlíku,
Nori Sawa, Squadra Sua…). Nedoklubko bude druhým rokem jeho součástí. Letos budeme mít opět prezentační stánek s tvořivou dílnou, budete si
moci zakoupit naše knížky a jiné předměty, vyrobit si originální odznáček
nebo dárek pro maminky. Letos navíc můžete přinést ušitou, uháčkovanou,
upletenou ale i zakoupenou čepičku v rámci naší výzvy Kulíšek na cestu
domů. Spolu s vaším povzbuzujícím vzkazem a pozdravem z Kašpárkohraní
je pak zaneseme maminkám do nemocnic… www.kasparkohrani.cz

Kurzy první pomoci

jsou vedeny lektorkou s dlouholetými
Připravili jsme speciální kurzy pro rodiče předčasně narozených dětí. Kurzy
větší jistotu v péči o své miminko
získají
y
mamink
že
zkušenostmi na oddělení neonatologického centra. Očekáváme,
Více informací na www.prvnipomocskoleni.cz.
logie.
neonato
oblasti
a rovněž zprostředkujeme tolik žádaný kontakt s odborníkem v
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Staňte se členy našeho NedoKLUBu
Je to jedna z možností, jak se k nám přidat a společně pomáhat
Proč se stát členem:
I malá částka měsíčně nám pomůže
plnit naše poslání – pomáhat účinně
rodinám předčasně narozených dětí.
Stanete se součástí naší komunity.
Budete získávat informace o našich akcích, pozvánky na ně a slevy na vstupné.
Vždy získáte informace o tom, co aktuálně děláme a jak pomáháme.
Pro členy NedoKLUBu vyjednáváme benefity s našimi partnery, kteří podporují
naše aktivity a pomáhají nám pomáhat.
Například 20% sleva na dětské zboží
a hračky www.trendybaby.cz, 20% sleva
na kurzy www.prvnipomocskoleni.cz
či vybrané produkty značky Dermacol.
Aktuální informace naleznete na našem
webu v sekci ČLENSTVÍ.
Když uvidíte reportáž o předčasně narozených dětech, uslyšíte o této problematice v rádiu, vždy si vzpomenete, že
i Vy pomáháte a že jste naší součástí…
Neříkali jste si na oddělení, kam jste docházeli za svým předčasňátkem, že byste
chtěli nějak pomáhat, ale nevěděli jste
jak? Tak my vám nabízíme tuto možnost. Můžete se stát naším členem. J

•
•
•
•
•

•
•

Pokud nás můžete podpořit, neváhejte
prosím. Stát se Členem NedoKLUBu je
snadné: vyplníte a odešlete PŘIHLÁŠKU
na webu, my vám obratem pošleme bankovní údaje a vy zadáte jednorázový příkaz k úhradě. My vám obratem pošleme
všechny technické informace, možnost
využívat slevy a výhody a vaše další práva
spojená s členstvím v NedoKLUBu.
Členství na rok činí minimálně
500 Kč. Horní limit není stanoven… pro
ty, kdo má důvod, chuť a možnost nám
darovat více. J Můžete zaplatit jednorázově, nebo i zadáním trvalého příkazu. Záleží na vás, jaká varianta je pro vás pohodlnější a dostupnější. Při daru v hodnotě
přesahující 1000 Kč ročně Vám vystavíme

potvrzení k odečtu od základu daně vždy
v lednu za uplynulý rok.
Polovinu příspěvku, který nám pošlete, použijeme na financování našich akcí,
dotisk knihy Vítej, kulíšku a nově také na
tento náš informační čtvrtletník. Ten distribuujeme do všech perinatologických
center na pomoc rodičům, kterým se stejně jako nám narodilo děťátko předčasně.
Druhou polovinu příspěvků použijeme na náklady spojené s chodem organizace, nájemným skladu, poštovným,
publicitou, provozem webových stránek
a podobně. Aktuální informace o tom,
jakou máme členskou základnu, co pořizujeme z příspěvků a podobně naleznete
na www.nedoklubko.cz/clenstvi

Vzkaz rodičů rodičům

Je to běh na dlouhou trať, ale nevzdávejte to. Věř
oni jsou silnější, než si myslíte. A hlavně – potř te vašim kulíškům,
přispěchal na svět již ve 24. t. t. s váhou 690 g ebují vás! Náš brouček
a jmenuje se Jeníček.
Dnes je mu 16 měsíců, bohužel má vadu sluchu
zdravý. Je to veselé děťátko, má radost ze života , ale jinak je zcela
a my jsme na něj hrdí.
Lucie

Poděkování
Ráda bych na tomto místě poděkovala odborníkům, kteří přispěli odbornými články, rodičům, kteří s námi sdílejí své příběhy a posílají vzkazy novým
rodičům, firemním partnerům, kteří nám pomáhají finančně nebo materiálně. Díky všem regionálním koordinátorkám, dobrovolnicím a všem našim
spřízněným duším!

Čtvrtletník pro všechny blízké
předčasně narozeného děťátka
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