
Čtvrtletník pro všechny blízké předČasně narozeného děťátka2 / 2015

vydává rodičovská  
organizace nedoklubko

www.nedoklubko.cz
facebook.com/nedoklubko

Veronika 
Hřebejková:
Porodila jsem předčasně 
obě své děti Letos slavíme 

v Praze na Žofíně!

Nová kniha 
Maličké miminko

Vychází kalendář 
Nedoklubko 2016

Kalendář můžete koupit 

za dvě stovky 

na www.nedoklubko.cz 

—
–
–



2

2 / 2015

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.

Propojuje svět odborníků a rodičů.

Podporuje nejen maminky ale celé 

rodiny předčasně narozených dětí.

Informuje veřejnost o problematice 

předčasného porodu formou 

článků, výstav a projektů. Sdružuje rodiče, podporuje setkávání 
se navzájem, vyměňování informací.

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.

www.nedoklubko.cz

www.facebook.com/nedoklubko

www.facebook.com/groups/nejstevtomsami

info@nedoklubko.cz
+420 608 888 778

Organizuje projekty:
Mámy pro mámy

Pohádky pro kulíšky
Nejste v tom sami

Dospělý kulíšek

Je jedním z členů mezinárodní 
organizace EFCNI se 
sídlem v Mnichově.

Sdílí příběhy předčasně narozených 

dětí pro povzbuzení dalších rodičů.

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



3

www.nedoklubko.cz

Milé maminky, milí tatínkové, všichni blízcí 
předčasně narozeného děťátka!

Právě před pěti lety a pár dny jsme si při-
vezli domů naše malé velké miminko. Po 
třech měsících intenzivní péče jsme ji na-
jednou měli doma v postýlce.

Narodila se 15 týdnů před termínem 
porodu. Semlelo se všechno tak rychle, 
že dodnes nestačím zírat. Najednou byla 
na světě, vážila sotva 700 gramů, ležela 
v inkubátoru tak bezbranná, napojená na 
přístroje, se zavedenou sondou a na umělé 
plicní ventilaci. Všude kolem ní to blika-
lo a pípalo, v té nejmenší plínce velikosti 
nula byla schovaná skoro celá. Byla tak 
odhodlaná to všechno dát a to nevěděla, 
jak složité to bude, kolik komplikací na ni 
ještě čeká a jak moc bude muset bojovat, 
aby to všechno ustála…

Od té doby uplynulo právě 5 let. Je z ní 
krásná, veselá a šikovná holčička, která se 
nijak neliší od svých vrstevníků.

Prožili jsme celé léto střídavě na cestě 
TAM a domů, u inkubátoru, v klokánko-
vacím křesle nebo u odsávačky. Vyprávěla 
jsem jí o celé naší rodině, o životě tam ven-
ku, o novém kočárku a její postýlce. Ráno 
jsem přicházela se strachem, co přinesla 
noc a jak se jí daří. Večer zase odcházela 
s těžkým srdcem co přijde v noci a jak se 
bude mít zítra… Víme jistě, že okolnostmi 

kolem jejího příchodu na svět jsme se stali 
– my rodiče – silnějšími a odolnějšími. Na-
učila nás dívat se na věci s pokorou. Bojo-
vat za něco, co má opravdu cenu. Bojovala 
tam za svůj život… A to člověka srovná.

Myslím na všechny maminky, které ote-
vřely náš časopis a čtou tyhle řádky, proto-
že to nejspíš znamená, že se ocitly v podob-
né situaci jako tenkrát já. Jen tak okrajově 
jste možná tušily, že se děti mohou narodit 
nedonošené a že existuje nějaký inkubátor, 
ve kterém dítko doroste a  půjde domů. 
A takhle jste si to určitě neplánovaly…

Chci vás, maminky, malinko povzbudit 
a poslat vám trochu naděje a víry v lepší zítř-
ky! Neviňte sebe z předčasného porodu své-
ho děťátka. Existuje spousta důvodů, proč 

se to mohlo stát a teď není příliš mnoho 
času ten důvod hledat. Je životně důležité 
přijmout nastalou situaci a připustit, že to-
hle děťátko vás potřebuje mnohem, mno-
hem více teď, než kdyby se narodilo v ter-
mínu. Je malinké a křehké, ale zároveň tak 
silné a schopné to všechno dohnat za pár 
týdnů, možná měsíců… Moc vám v tom 
držím palce. Je to tak moc těžké, já vím. Ale 
vězte, že v tom nejste sama! A nebojte se 
najít pomoc. Můžete číst příběhy na našich 
stránkách nebo se zapojit do skupinky Ne-
doklubko-Nejste v tom sami na facebooku. 
Začněte tím, že si přečtete náš časopis. J

Ze srdce vám přeji, abyste to ustály, 
měly dost sil a víry a aby vám tatínci po-
máhali. (Zdravím ty tatínky, kteří čtou 
tyhle řádky J )! Přeji vám, aby děti dobře 
prospívaly a mohli jste si je co nejdříve od-
vézt domů do vlastních postýlek.

Lucie Žáčková
výkonná ředitelka Nedoklubka
maminka holčičky Elly narozené 
ve 25 + 3 t. t. s váhou 730 gramů

editorial

Představujeme koordinátorky Nedoklubka
Andrea Dohnalová je koordinátorkou 
Nedoklubka pro neonatologická oddě-
lení VFN U Apolináře a FN Motol. Žije 
v Praze, má dvě dcery, mladší Anika se na-
rodila ve 26. týdnu, s porodní váhou 720 g 
a dnes je to veselá spokojená školačka.

Co tě přivedlo k Nedoklubku?
Obě mé dcerky se nenarodily tak ako-

rát. Prvorozenou dceru jsem přenášela, 
narodila se až ve 42. týdnu a její mladší 
sestřička, které je nyní 8 let, pro změnu 
na svět tolik spěchala, že se narodila jako 
extrémně nezralé miminko o  3  měsíce 
dříve. Na neonatologii U Apolináře jsme 

spolu strávily čtvrt roku. A prá-
vě U Apolináře mě úžasná paní 
doktorka Milena Dokoupilová 
nasměrovala na vynikající paní 
doktorku Danielu Markovou, 
která vybudovala Centrum kom-
plexní péče pro děti s perinatální 
zátěží. A právě od paní doktorky Markové 
jsem se při jedné z četných kontrol o rodi-
čovské organizaci Nedoklubko dozvěděla.

Co je na něm tvoje srdcovka?
V  Nedoklubku pomáhám již 6  let 

a nejvíc mě naplňuje projekt Mámy pro 
mámy. Má velký smysl a spojuje nespo-

čet lidí různých příběhů, profe-
sí, věků, životních rolí. Přijde mi 
přirozené pomáhat maminkám, 
které právě procházejí tím stej-
ným velkým bolem, stresem, 
obavou o své dítko, jako já před 
lety; ráda pomůžu slovem nebo 

ručně vyrobeným dárečkem či poříze-
ním věcí pro miminka na oddělení.

Co vzkazuješ našim čtenářům?
Žena „MATKA“ vydrží všechno, když 

jde o její dítě. A když máte naději a opo-
ru rodiny, dějí se někdy i zázraky! Určitě 
v tom NEJSTE SAMI J
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Co přejeme Nedoklubku
Tak Nedoklubko začalo vydávat čtvrt-
letník. 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 nesklouz-
ne 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 naro-
zených dětí a mnoho jiného.

c)  Osobnosti jako je paní Lenka Novot-
ná či Lucie Žáčková. Bez jakýchkoliv 
nároků na odměnu vedly a  vedou 

Nedoklubko. Dokonce ho postavily 
do mezinárodního kontextu účastí 
v EFCNI. A také osobnosti všech těch 
vytrvalých dam, které Nedoklub-
ko 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.

e)  Stálého spojence ve firmě Abbvie, kte-
rá má podporu podobných organizací 
ve svém programu na celém světě.

f)  Alespoň několik set řádů purpurové-
ho srdce, protože by si ho zasloužily 
všechny ženy a  matky, které zdarma 
a nezištně obětují svůj čas rodinám ne-
donošených dětí.

Ona ta všechna přání jsou tak trochu 
i mojí sobeckou myšlenkou. Protože po-
kud se vše výše uvedené splní, bude mít 
česká neonatologická veřejnost v Nedo-
klubku 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

Předčasně narozené děti
Očekávání narození miminka je jednou 
z nejkrásnějších událostí v životě každé ženy 
a současně celé rodiny. Největší pozornost 
se věnuje stále více kulatějšímu bříšku. Vy-
bírají se jména, kočárek, počítají se jednotli-
vé týdny, narůstající gramy a centimetry. Již 
v průběhu těhotenství se snaží většina na-
stávajících maminek pro své miminko udě-
lat maximum a vůbec si nepřipouští, že by 
se mohl objevit nějaký problém. Ale i přes 
důslednou péči může během těhotenství 
dojít k různým komplikacím, které mohou 

způsobit, že vytoužené miminko vykouk-
ne na svět dříve. Tato zpráva většinou celou 
rodinu velmi zaskočí a zpočátku se s ní jen 
velmi obtížně vyrovnává. Objevují se otáz-
ky: Kdo za to může? Proč se to stalo právě 
nám ? Vždyť všechno probíhalo doposud 
tak dobře, bez problémů! Jasnou odpověď 
ale nalezneme je málokdy. Příčiny, které 
způsobí předčasný porod mohou být růz-
norodé. Může jít o závažný stav maminky, 
kdy pokračování těhotenství může ohrožo-
vat její zdraví nebo je problém ze strany mi-

minka, které se dere z různých příčin na svět 
předčasně. Nejčastější příčinou předčasné-
ho porodu zůstává infekční komplikace 
placenty a plodových obalů, které způsobí 
předčasnou děložní činnost a přímo vedou 
k porodu nezralého miminka.

Porod předčasně narozených dětí je 
provázen velkou porcí emocí, kde se střídá 
strach, obavy, zlost, hledání viníka. V prv-
ních chvílích většina rodičů ještě nevěří, 
že tento problém postihl právě je, a že je 
možná čeká dlouhá doba plná nejistot.

Nezralé dítě se vždy nerovná dítě ne-
mocné. Jeho adaptační poruchy jsou zce-
la fyziologické. Miminko již ve 23. týdnu 
těhotenství má všechny části těla vytvo-
řeny, pouze jsou menší a jejich funkce je 
nedokonalá, nevyzrálá. Na oko jsou tyto 
děti jen „miniaturou“ dětí donošených, nic 
jim nechybí, pouze potřebují dozrát. A na 
dozrání potřebují čas, spousty trpělivosti 
a v mnoha případech i léčebné pomoci.

Vzkaz rodičů rodičům

Přejeme všem novým Kulíškům hodně sil!! Maminkám pevné nervy 

a víru ve své děťátko..Je to velký bojovník ♡ Je to těžké, ale dá se to 

zvládnout… My to hrozné období začali prožívat přesně vloni, kdy mi 

praskla voda a zítra má moje holčička první narozeniny ♡ ♡ ♡

maminka Kateřina a Nikolka (27 + 2 t. t., 920 g a 32 cm)
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V České republice se asi ve 1300 rodi-
nách ročně narodí miminko pod 1500 g. 
Není to tedy problém vzácný. Nejvíce pro-
blematické bývají děti s porodní hmot-
ností pod 1000 g, kterých se rodí přibližně 
400 ročně. I když se v posledních letech 
porodnická péče výrazně zlepšuje, počet 
předčasně narozených dětí se bohužel 
nesnižuje.

Hlavním současným cílem neonatolo-
gie není jen přežití zachráněných dětí, ale 
hlavně jejich kvalita života.

První hodiny po porodu jsou pro život 
každého člověka velmi důležité a náročné, 
jde o přechod z nitroděložního života na 
svět. V tomto období probíhá velké množ-
ství fyziologických adaptačních změn. Pro 
předčasně narozené děti je tento přechod 
o něco náročnější pro jejich funkční ne-
zralost, nepřipravenost na mimoděložní 
život. Proto je velmi často nutné jim s tou-
to adaptací pomoci.

Nezralé děti jsou po porodu umístěny 
do inkubátoru nebo výhřevných lůžek, 
které zabezpečují udržování přiměřené 
tělesné teploty. V podstatě to jsou tako-
vé plexisklové „trouby“, které nejsou pro 
miminko nijak škodlivé. Napojení na mo-
nitory přináší informace o jeho základních 
životních funkcích a pomáhají rozhodo-
vat o dalším léčebném postupu. Pohled 
na takového človíčka může být až tristní, 
v inkubátoru se skoro ztrácí a má kolem 
sebe samé drátky, hadičky, monitory různě 
blikají. Ale nic z toho mu neubližuje, pouze 
umožňuje lepší sledování jeho funkcí a po-
třeb. Většina pracovišť se snaží rodiče do 
péče o takto nezralé miminko, co nejdříve 
zapojit. Je vhodné je co nejčasněji hladit, 
dotýkat se jich a pokud to jejich zdravotní 
stav dovolí, tak je i chovat – klokánkovat.

Největším problémem pro předčas-
ně nezralé děti bývá adaptace dýchání 
a oběhu. Někdy to zvládnou samy, někdy 
vyžadují větší či menší pomoc. Jejich za-
žívací trakt si předčasně zvyká na mléč-
nou zátěž. Ke konečnému šťastnému cíli, 
k propuštění domů, je však různě dlouhá 
a různě trnitá cesta. Nejčastější komplika-
cí nezralých dětí jsou infekce, neboť jejich 

imunitní systém je nevyzrálý a tím pádem 
méně funkční. S přibývajícími týdny těho-
tenství se proporcionálně toto riziko sni-
žuje. Mezi další komplikace patří krvácení 
do postranních komor mozku, poranění 
sítnice – retinopatie.

Děti jsou propouštěny domů většinou 
kolem termínu porodu. Naštěstí těch, kteří 
odcházejí bez výše jmenovaných problémů 
je většina. Domácí péče o takové miminko 
může být trochu náročnější. Ale často to 
bývá pouze ze strachu, obavy, jestli se ješ-

tě něco stane, nebo zda to nejhorší už má 
za sebou. Rodiče čeká řada kontrol a nut-
ných sledování, ale pokud je vývoj ade-
kvátní, počet návštěv lékařských ordinací 
se postupně snižuje. Děti jsou odesílány 
do rizikových poraden, kde se soustřeďují 
na jejich dobrou výživu a adekvátní růst. 
Další nedílnou součástí je monitorování 
psychomotorického vývoje, který sleduje 
specializovaný neurolog a zajišťuje a koor-
dinuje potřebnou reflexní rehabilitaci.

Definitivní prognózu celého psycho-
motorického vývoje však v prvních týd-
nech života nikdo říct neumí. Předčasně 
narozené miminko bude potřebovat tro-
chu delší dobu k tomu, aby bylo stejně 
šikovné jako jeho kalendářní vrstevníci, 
kteří přišli na svět v předem stanoveném 
termínu porodu. Většina dětí nastupuje 
však se svými vrstevníky do školních lavic. 
Samozřejmě platí, že nejmenší děti jsou 
nejrizikovější, ale každé dítě je jiné a fak-
torů, které ovlivňují budoucí vývoj dítěte 
je velké množství.

Nejdůležitější je však svým dětem věřit 
a podporovat je všemi možnými způsoby.

MUDr. Milena Dokoupilová (* 1969)
Po ukončení I. LF UK v Praze nastoupila 1. 11. 
1993 na novorozenecké oddělení Perinatologic-
kého centra VFN, Apolinář, v Praze. Po atestaci 
z pediatrie v roce 1997 se nadále věnovala pro-
blematice nezralých a patologických novoro-
zenců. Specializaci v neonatologii získala v roce 
1999. Na původním pracovišti se především 
zabývala způsoby neinvazivní ventilační pod-
pory extrémně nezralých novorozenců a jejich 
stabilizací na porodním sále. Podílela se na 
pre- i postgraduálním vzdělávání českých i za-
hraničních lékařů, účastnila se řady výzkum-
ných projektů. Součástí pracovní činnosti byla 
i přednášková a publikační činnost.

V roce 2009 se spolu-
autory dokončila a  vy-
dala knihu pro rodiče 
nezralých novorozenců 
„Narodilo se předčasně“, 
která by měla usnadnit 
rodičům pochopit proble-
matiku nezralých novoro-
zenců. V roce 2010 a 2011 

byla rodiči nominována na Cenu purpurové-
ho srdce, v roce 2010 ji získala.

Od roku 2011 pracuje jako primář novoroze-
neckého oddělení s intermediární péčí v nemoc-
nici Hořovice, kde se jí podařilo vybudovat cen-
trum pro lehce a středně nezralé novorozence. 
Oddělení, které je maximálně otevřené rodičům, 
kteří jsou přímou součástí ošetřovacího týmu. 
V roce 2014 bylo její oddělení, po splnění všech 
požadovaných kriterií, zařazeno mezi Perinato-
logická centra intermediární péče.

V České republice se asi ve 1300 rodinách 
ročně narodí miminko pod 1500 g.

Vzkaz koordinátorky Nedoklubka rodičům
Chtěla bych vám všem vzkázat, abyste důvěřovali lékařům a neztráceli naději. Velice důležitá je vzájemná podpora partnerů a celé rodiny. Na miminko v inkubátoru mluvte a mluvte! Víra v to, že bude dobře, je velmi důležitá. No nezapomínejte, že je tady pro vás Nedoklubko a že v tom nejste sami :-)

Moc zdraví Kája Uherková, koordinátorka Zlín, 
babičky Anetky 26 + 2 t. t.,1000 g.
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Dospělý kulíšek
Jmenuji se Jitka Hnyková, pocházím ze se-
veročeských Teplic a ráda bych se s vámi 
podělila o svůj příběh.

Vše začalo naprosto nečekaně. Psal 
se rok 1990. Bylo mi 24  let a měla jsem 
s manželem téměř dvouletou dceru Míšu. 
V lednu jsem se dozvěděla úžasnou zprá-
vu – jsem těhotná.

Až do července 1990 moje těhotenství 
probíhalo bez problémů a bez komplikací. 
Do plánovaného porodu zbývaly ještě tři 
měsíce. Cítila jsem se dobře a zdravě, lékař 
souhlasil, a tak jsme se s manželem roz-
hodli vyrazit na dovolenou do Krkonoš.

V pondělí 9. července jsme jeli na výlet 
do Vrchlabí. A tam vše začalo. Odtekla 
mi plodová voda a sanitka mě odvezla do 
vrchlabské nemocnice. Tam mi řekli, že 
mě nemůžou přijmout, protože na novo-
rozence ve 28. týdnu těhotenství nemají 

vybavení. A tak následovala další cesta sa-
nitkou. Tentokrát do Fakultní nemocnice 
Hradec Králové.

V Hradci se mě nejprve ujal mladý lé-
kař. Sliboval mi, že porod oddálí. Potom 

přišla starší, zkušenější lékařka, která mi 
řekla, že do několika dnů porodím. Bylo 
to hrozné. Taková nejistota.

A  ve středu 11.  července 1990 v  půl 
páté odpoledne (shodou náhod na man-

želovy narozeniny) se to stalo. Porodila 
jsem chlapce Martina, ve 28. týdnu těho-
tenství, jen několik málo dnů od hranice 
tehdejší životaschopnosti. Jen o málo dnů 
míň a byl by to potrat.

Martin vážil 1100 g a  měřil 36 cm. 
Větší starosti jsme měli, když měl krvá-
cení do mozku a minutovou klinickou 
smrt. Moc jsem se bála. Vypadalo to 
s ním opravdu špatně. Lékaři mu nedá-

vali moc šancí na přežití. Zhroutil se mi 
celý svět.

Porodník si myslel, že nepřežije. Snažil 
se mě utěšit slovy: „Paní, nic si z toho ne-
dělejte, já bych taky takové dítě nechtěl.“ 

Bylo to opravdu strašné. Těžké. Navíc, ješ-
tě při sepisování dokumentů pro matriku, 
mi paní radila, abychom mu dali až druhé 
jméno, které jsme zamýšleli. Abychom si 
to první uchovali pro dalšího syna.

Mě převezli na Gynekologicko-porod-
nickou kliniku a Martina do budovy vedle. 
Na dětskou kliniku. V úterý po šesti dnech 
od porodu mě propustili. A to byl první 
den, kdy jsme našeho syna viděli. Nabízeli 
mi to už dřív, ale nemohla jsem. Nebyla 
jsem připravená. Bylo to těžké. Přijel za 
námi manžel, který se musel vrátit zpět 
do Teplic, aby se postaral o naši malou 
dceru. Jelikož jsem nedostala možnost 
s Martinem zůstat, odjela jsem do Teplic 
za dcerou a manželem.

Bylo to šílené období. Náš bojovník byl 
dvě stě kilometrů daleko a sám. Martina 
jsem znovu viděla až za tři měsíce. Celou 
tu dobu jsem cítila každodenní bezmoc 
a  nejistotu – přežije? Nepřežije? Pokud 
ano, s jakými následky? Navíc nám lékaři 
nedávali moc nadějí…

Když jsme po třech měsících od poro-
du přivezli Martina domů, nastalo období 
strachu o jeho budoucnost. Každý týden 
lékař střídal lékaře. Vystřídali jsme snad 
všechny specializace, které existují – od 
neurologie přes oční, chirurgii, imunolo-
gii, až po antropologii v pražském Moto-
le. Neustále jsme cestovali mezi Teplicemi, 
Ústím nad Labem a Prahou.

V té době ještě neexistovaly nezisko-
vé a rodičovské organizace, které známe 
dneska. Setkávání nebylo úplně běžné. Ale 
přece jen se nějaká microsetkání dařila: 

Naštěstí na něm tento těžký začátek 
nezanechal trvalých následků.  
Myslí mu to velmi dobře a nemá žádné 
fyzické ani mentální postižení.

Vzkaz koordinátorky Nedoklubka rodičům

Věřte svým kulíškům… Jsou silnější, než se Vám teď zdají, 

jsou to velcí bojovníci a potřebují cítit Vaši podporu a důvěru. 

Neztrácejte naději. Hlaďte je, dotýkejte se jich a klokánkujte tak 

často, jak to jejich zdravotní stav dovolí, pomůže to Vám i jim!

Lída Šedová, koordinace FN Hradec Králové
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v  čekárnách rehabilitačního stacionáře 
nebo v poradně pro předčasně narozené 
děti. Ale i toto letmé setkávání bylo pro 
mě velmi, velmi důležité. Dávalo mi naději. 
Posilovalo mě. Drželo mě v pohybu a v ne-
utuchající víře, že Martin bude v pořádku. 
Možná jiný než ostatní, ale v pořádku.

Podle naší dětské lékařky měl Martin 
začít chodit v roce a půl. Když se tak ne-
stalo, začali jsme se ještě víc obávat. Na-
štěstí přesně ve dvou letech se poprvé 
rozešel. Byl to pro nás neuvěřitelný naro-
zeninový dárek.

Martin byl celkově jiný. Diagnostikovali 
mu LMD (lehkou mozkovou dysfunkci). 
V něčem byl pomalejší. Řekněme utlume-
nější nebo pozadu. Ale v něčem byl zase 
až moc hrr, hyperaktivní.

Na základě konzultací s  neurologem 
a dětským psychologem Martin nastou-
pil do základní školy až v sedmi letech. 
Potřeboval čas na problémy s pozorností, 
motorikou a hyperaktivitou.

Poté dohnal vrstevníky. S učením ne-
měl problém. Naštěstí na něm tento těž-
ký začátek nezanechal trvalých následků. 
Myslí mu to velmi dobře a nemá žádné 
fyzické ani mentální postižení.

Ovšem byl uzavřenější a nebýt poby-
tů v  lázních a  kolektivu, byl by na tom 
dnes společensky daleko hůř. Jelikož byl 
drobnější, slabší a  jiný, bohužel se mu 
nevyhnula šikana. Začala už na základní 
škole a pokračovala až do puberty. To se 

projevilo na jeho sebevědomí a určitém 
pocitu méněcennosti. Naštěstí se daří 
tyto následky odstraňovat.

Martin měl celou spoustu (jak sám 
říká) výrobních vad. Od zkrácených šlach 
na palcích na rukou, píštěl v uchu, nese-
stouplá varlata a mnoho dalšího. Do sou-
časnosti podstoupil více než 15 operací 

různého druhu a po nemocnicích strávil 
souhrnně měsíce.

VýpOVěď MarTiNa:
Počet předčasně narozených dětí stá-
le stoupá a vědomí, že jsem jiný než mé 
okolí, mě vedlo k  myšlence se tím více 
zabývat. Samozřejmě je velmi složité říct, 
co je dáno předčasným porodem a  co 
geny, výchovou, prostředím a okolnost-
mi. Nicméně některé rozdíly jsou známy 
a i současná medicína se začíná pozdější-
mi osudy předčasně narozených dětí více 
zabývat.

Je úžasné, co lékaři dokáží a jak malé 
děti umějí zachránit. Ale jací jsme? Jaký 
máme život? Máme nějaké radosti nebo 
starosti společné?

To byly základní otázky, které daly 
vzniknout projektu Dospělý kulíšek, no-
vého projektu Nedoklubka.
O projektu více na další straně.

příběh

projekty nedoklubka

VÍTEJ,VÍTEJ,VÍTEJ,
KULÍŠKU

VÍ
TE

J, 
KU

LÍ
ŠK

U

Kulíškovánky

Čarovné  omalovánky 
nejenom pro sourozence předčasně narozených  

či nemocných miminek a jejich rodiče

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 150 Kč

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

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 150 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

Když už nevíte, co byste kulíškům u inkubátorů povídali…

Vzkaz nedonošence rodičům
Milí rodiče, i když narození nedonošeného dítěte je velmi zatěžkávací a přelomová zkouška vašich životů, vězte, že dnešní pokroky v medicíně umožňují vašim kulíškům stejně kvalitní život jako ostatním dětem. Z vlastní zkušenosti nedonošence si dovolím radu: i když je to složité, zkuste se chovat k nedonošenci stejně, jako by nedonošený nebyl. Tím mu nejvíce pomůžete překonat složitější start!

Martin Hnyk, nar. 1990, 28. t. t., 1100 g a 36 cm
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Nový projekt Nedoklubka: Dospělý kulíšek
Jmenuji se Martin Hnyk, v roce 1990 jsem 
se narodil ve 28. týdnu, 1100 g a 36 cm. 
Měl jsem řadu komplikací. Od krvácení 
do mozku, přes klinickou smrt až po řadu 
„výrobních vad“, jak tomu říkám. Ale to 
není to nejhlavnější. Větší problém byla 
letitá šikana, narušené vztahy s rodiči a se 
sestrou, hyperprotektivní výchova ze stra-
ny matky a její fixace na mě.

Tyto věci, a ještě další, mě inspirovali 
k myšlence a k otázkám: jaká je kvalita 
života starších nedonošenců? Jsem si vě-
dom, že moje zážitky a výchozí situace 
byla pravděpodobně složitější, než co řeší 
ostatní. A tedy tyto otázky nemusí vůbec 
řešit nebo řeší jiné. Našim cílem je zjistit, 
jaký mají život starší nedonošenci.

OTázKy a OKruhy, KTErýMi 
SE ChCEME zabýVaT:
Lékařské:
•	Lékařské aspekty nedonošenosti v po-

rovnání s  reprezentativním vzorkem 
dětí narozených v termínu.

psychologické:
•	Jak nedonošenost ovlivňuje samotné 

dítě, dospívajícího, dospělého – např. 
náchylnost k depresím, náchylnost ke 
kouření, sebevraždám apod.

Společenské:
•	Jak nedonošenec ovlivňuje rodinu.
•	Jak rodina ovlivňuje nedonošence.
•	Jaké jsou vztahy nedonošenec–matka, 

nedonošenec–otec.
•	Jak je to s partnerskými vztahy.
•	Jaká je náchylnost k šikaně apod.
•	Jaký je pohled nedonošence do bu-

doucnosti – má z něčeho obavy (sou-
visející s nedonošeností) – např. strach 
z těhotenství/mít děti, aby nebyly nedo-
nošené jako rodič/e.

prO KOhO jE prOjEKT určEN:
•	Starší nedonošenci – Užší spolupráce 

a výměna zkušeností může napomoci 
k řešení současných problémů starších 
nedonošenců a navíc může napomoci 
ke zlepšení vztahů s rodiči, sourozenci.
•	Rodiče mladších nedonošenců – Vě-

domí toho, co mohou očekávat, může 
napomoci v budoucím řešení problémů 
našich mladších kolegů; v těžkých chví-
lích často dochází k popírání a tím, že 
si rodiče nepřipustí problém, nelze jej 
řešit; navíc pohled do budoucnosti jim 
může dát jistotu a zbavit je strachu, co 
bude dál.
•	Pediatři a lékaři pro dospělé – Znalos-

ti, které se starších nedonošenců týkají 

a jejich osudy, mohou dát lékařům vo-
dítko k tomu, jak s nimi dál pracovat 
a na co dát pozor.
•	Neonatologové – U nenonatologů vše 

začíná a vědomí toho, jaký život dál ne-
donošenci žijí, může napomoci přímé 
komunikaci neonatologa s rodiči.
•	Široká veřejnost – počet nedonošen-

ců stále stoupá, mýtů a  polopravd 
se o nedonošencích šíří velká spous-
ta a  popularizace oboru může uká-
zat, že dítě nedonošené neznamená 
postižené.

Spolupracujeme s  většinou perinatolo-
gických center intenzivní péče v  České 
republice a s dalšími zdravotnickými zaří-
zeními. Vítáme mezi námi další odborní-
ky: psychology, logopedy, fyzioterapeuty, 
metodiky a další specializace.

Pokud jste nedonošený/á, jste rodič star-
šího nedonošence a  nebo specialista, 
budeme rádi za pomoc a za zapojení do 
projektu.

KONTaKT:
Martin Hnyk
martin@martinhnyk.cz
+420 720 293 776

Nicole Přindová
Jmenuji se Nicole Přindová a narodila 
jsem se před sedmnácti lety na neona-
tologii v Plzni. Vážila jsem tehdy 800 g, 
poté jsem zhubla zhruba na 690 g. 
Měřila jsem 32 cm. Jsem narozená 
o 3,5 měsíce dříve a k tomu všemu jsem 
měla různé komplikace – krvácení do 

mozku, otravu krve atd. Matku vezli 
na sál s tím, že z 90 % půjde o potrat. 
Po dvou týdnech jsem měla šanci na 
přežití, jak se říká, „padesát na pade-
sát“. Lékaři říkali, že budu nosit mini-
málně brýle, pokud všechno ostatní 
dopadne dobře. Naštěstí se tato slova 
nepotvrdila, díky neúnavné péči lékařů 
a sestřiček dnes nemusím nosit ani ty 

brýle a jsem naprosto v pořádku. Před 
nějakou dobou jsem se zapojila do pro-
jektu Dospělý kulíšek. V projektu se za-
měřujeme na zkoumání kvality života 
odrostlejších nedonošenců, snažíme 
se vyhledat co nejvíce nedonošenců 
starších patnácti let a  ukázat tak, že 
nic není nemožné a  že naděje umírá 
poslední.
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Sdílejte zkušenosti na MaléMimi.cz 
a staňte se oporou pro další rodiče 
předčasně narozených dětí!
Narození dítěte – krásné okamžiky, které 
zpravidla provází radost, štěstí a příjem-
ná očekávání. Ne vždy ale život běží podle 
předem připraveného scénáře a ne vždy je 
příchod miminka provázený právě těmi-
to pocity. Někdy totiž přijde na svět o pár 
týdnů dřív a všechno je najednou jinak.

Kdo podobnou situaci nezažil, asi si jen 
stěží dokáže představit, co prožívají rodiče 
předčasně narozených dětí v prvních ně-
kolika dnech, týdnech a měsících. Oporou 
je jim sice tým specialistů, který pečuje 
o jejich drobečka, ale i tak jejich chvilkové 
štěstí, střídá po odchodu od inkubátoru 
strach, obava a nejistota, co přinese každý 
příští den a další návštěva porodnice….

Právě v  takových chvílích může být 
kontakt s někým s podobným zážitkem 
možností, jak se se složitou situací sná-
ze vyrovnat. Z toho důvodu také vznikl 
projekt MaléMimi.cz, jehož cílem je na-
bídnout rodičům předčasně narozených 
dětí komunikační prostředí, kde si mohou 
vyměňovat zkušenosti prostřednictvím 
diskusního fóra. Navíc zde naleznou radu 

či pomoc odborníků, články o této pro-
blematice a zajímavé odkazy.

Mohou se zde také svěřit se svým pří-
během stejně, jako to udělala i patronka 
projektu moderátorka Štěpánka Duchko-
vá, které se před šesti lety narodili ve 33. 
týdnu dva chlapci a na stránkách www.

malemimi.cz popisuje okolnosti, jejich 
příchodu na svět i pobytu v porodnici. 
„Adámek měl po porodu kilo a Honzík 
kilo a půl. Oba leželi šest týdnů v inkubá-
toru na jednotce intenzivní péče. Denně 
jsem za nimi třikrát jezdila a těšila jsem 
se, až si je odvezeme domů. Samozřejmě 
jsem věděla, jaké potíže a následky mohou 
mít miminka s nízkou porodní váhou, ale 
vůbec jsem si takové myšlenky nepouštěla 
do hlavy,“ vzpomíná Štěpánka.

Aby předčasně narozené děti netrávily 
dlouhý čas v porodnici bez soustavného 
kontaktu s maminkou, rozhodli se inici-
átoři projektu MaléMimi.cz. uspořádat 
na jeho stránkách finanční sbírku. Jejím 
prostřednictvím by rádi rekonstruovali 
několik pokojů ve zlínské porodnici Kraj-
ské nemocnice Tomáše Bati, aby ihned po 
narození mohli být rodiče nablízku dětem, 
které vyžadují intenzivní péči. Zda se jim 
to podaří a umožní rodičům a jejich mi-
minkům být od první chvíle spolu, bude 
zřejmé již začátkem příštího roku, kdy cha-
ritativní sbírka vyvrcholí.

Zaujal vás projekt MaléMimi.cz? Chce-
te se podělit o svůj příběh nebo se zapojit 
do diskuse? Více informací naleznete na 
www.malemimi.cz
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Maličké miminko
Předčasný porod je realita, kterou je nutné přijmout. 

Dítě je největším smyslem vašeho života. A když někdy někdo tvrdí, že tomu tak není, nemá pravdu. 
Jste máma! 

Vaše miminko je příliš maličké a nemocné. Již prostá nezralost je stavem, s nímž je nutno zacházet jako s nemocí.  
Někdy je ohroženo více, někdy méně. Z vašeho maličkého dítěte se musí stát velký bojovník. Bojovník o život! 

A opět se setkáváte se strachem. Strachem, který má za úkol mobilizovat vaše síly, připravit vás na možná nebezpečí 
tak, abyste je zvládla a pro své dítě byla tou největší oporou, průvodcem vším nebezpečím, laskavou mámou, jež mu  
dá pocítit lásku. Lásku, která vašemu miminku přinese na chvíli pocit bezpečí, klidu a sounáležitosti.

Do porodu za normálních okolností zbývalo ještě mnoho týdnů a najednou se to stalo. Jste na poporodním pokoji,  
vaše dítě je jinde než vy a nevíte, co dál. Naději střídají pocity bezmoci… 
A tady začíná i váš boj.

  Právě nyní nemá smysl hovořit o šancích dítěte  
na plnohodnotný život. Teď je důležité, aby byl vstup  
do života co nejúspěšnější a nekomplikovaný. Teď je  
důležité, aby dítě přežilo a postižení bylo co nejmenší.  

  Nemá smysl hned na začátku hovořit o komplikacích  
a o tom, co se může stát. 

  Vy nemůžete za současný stav věcí a nesmíte si klást vinu. 

  Lékaři a sestry udělají pro vaše dítě vše,  
co je v současné době možné.

  Vaše dítě bude mít tu nejlepší péči na světě.  
Bude mít stejnou startovní čáru jako kterékoliv  
jiné novorozené dítě.

  Mějte důvěru v personál novorozeneckého oddělení.

  Můžete se zeptat na cokoliv a kdykoliv, protože  
rozptýlení vašich obav a vaše důvěra je stejně  
důležitým úkolem jako záchrana vašeho dítěte.

  Jako rodiče se dozvíte první, pokud se stav miminka  
zlepší, ale i pokud se vyskytnou vážné komplikace.

  Jste od této chvíle plnohodnotným členem týmu,  
stejně jako vaše dítě nebo všechen personál.

  V případě nějaké zásadní komplikace a bezvýchodné  
situace budete informováni a bude s vámi další postup  
probrán do všech detailů.

  Informace o dítěti budou poskytovány jen vám a otci dítěte.

  Můžete se zeptat na všechno. 

  Nebojte se.  

Od neonatologa se kromě  
informací o zdravotním stavu  
vašeho maličkého dozvíte toto:
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Co mohu udělat já
  Přijměte fakt, že na současném stavu nenesete žádnou vinu.

  Hovořte o svých pocitech, neuzavírejte své emoce uvnitř sebe. 

  Upozorněte své okolí na to, že napětí a stres ve vás vyvolává vlny agrese,  
která se projevuje právě třeba obviňováním sebe či kohokoliv jiného.  
Vy však právě v tu chvíli nebojujete a neobviňujete právě je, i když to  
tak může vypadat, ale zlý osud, který mění vaše sny a plány.

  Máte-li v sobě nějaké rány z minulosti, které se nyní vynořily, najděte  
pomoc psychologa. Tyto znovuzrozené události jsou jako těžké obruče,  
které svazují vaše tělo a touhu se s osudem poprat. Je třeba je  
sejmout, je třeba najít vysvětlení, pochopení či odpuštění.

  Hledejte sílu a pomoc u svého partnera. I on má strach a bojí se  
o vás a vaše dítě. Pokud se vám podaří u něj nalézt porozumění,  
pochopíte, že nejste sama. 

  Opravdu na to nejste sama… Jsou totiž zástupy těch,  
kteří právě v tuto chvíli bojují o spokojený život váš  
i vašeho dítěte. Rodina, příbuzní, přátelé, zdravotníci,  
neznámé maminky, které to již prožily, spolupracovníci… 
Ti všichni na vás myslí a dělají, co mohou.

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. 
je primářem Novorozeneckého oddělení  
Fakultní nemocnice Olomouc a předsedou  
České neonatologické společnosti ČLS JEP.

Doc. PhDr. Dr.phil. 
Laura Janáčková, CSc. 

je docentkou klinické psychologie, pracuje  
ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Ti všichni na vás myslí a dělají, co mohou.

Fakultní nemocnice Olomouc a předsedou  Fakultní nemocnice Olomouc a předsedou  
České neonatologické společnosti ČLS JEP.České neonatologické společnosti ČLS JEP.

Doc. PhDr. Dr.phil. Doc. PhDr. Dr.phil. 
Laura Janáčková, CSc. Laura Janáčková, CSc. Laura Janáčková, CSc. 

Tento článek je vyjmut z nové knihy,  
která je praktickým průvodcem pro  
rodiče předčasně narozených dětí.

nová 
kniha

Kniha vznikla za podpory společnosti AbbVie s.r.o.

Návody z praxe od 

neonatologických sester

Skutečné příběhy
Tipy pro různé situace

Informace od  

předních odborníků

Knihu si můžete objednat na

www.malickemiminko.cz



Proč je mateřské mléko tak jedinečné?

Mateřské mléko je to, 
co jíte
Mateřské mléko má chuťový profil: Potraviny,  
které jíte během těhotenství a kojení, ochucují 
plodovou vodu a mléko a mohou „naprogramo-
vat“ budoucí oblíbené potraviny dítěte.

Tisíce  
ingrediencí 
Mateřské mléko nelze ničím nahradit. Obsahuje 
tisíce různých ingrediencí, jako jsou proteiny,  
tuky, laktóza, vitamíny, železo, minerály, voda a 
enzymy. Velkou většinu těchto ingrediencí nelze 
uměle nahradit.

Přes 130 prebiotik
Mateřské mléko obsahuje prebiotika, více než 
130 složitých cukrů (oligosacharidů), které 
pomáhají chránit vnitřnosti před různými druhy 
mikrobů. Žádný jiný druh nemá tolik speciálních 
cukrů, snad kromě slona! 

Tuky, které  
dítě potřebuje
Mateřské mléko je speciálně vytvořené pro malé 
děti. Vaše mléko obsahuje přibližně 4 % tuku, 
zatímco mléko tuleňů a velryb obsahuje tuku až  
50 %! Tuky obsažené v mléce jsou důležité pro  
růst a vývoj, a dokonce jsou antibakteriální. 

Přes 415 proteinů
Mnohé z proteinů v mateřském mléce mají 
dokonce svou aktivní roli! Některé z nich  
pomáhají hubit baktérie a jiné dokážou  
identifikovat patogeny. Tyto imunitní proteiny  
jsou strážní, kteří děti chrání proti mikrobům.

Překvapení!  
Prs je také orgán!
Prsům se říká také prsní žlázy a produkují  
mateřské mléko. Každá část prsní žlázy hra-
je při vytváření a přenosu mateřského mléka 
svou roli.

➊   Lalůčky 
Zde se mateřské mléko tvoří a ukládá. Lalůčky jsou 
seskupení malých hroznovitých váčků v prsu. Jsou 
obklopeny drobnými svaly, které je mačkají a vytlačují  
mléko do kanálků. Lalůčky se vyvíjejí během těhotenství.

➋   Mlékovody 
Malé kanálky, které přenášejí mléko z lalůčků do hlavních 
mlékovodů.

➌   Hlavní mlékovody 
Tato složitá síť kanálků přenáší mléko z lalůčků a mlékovo-
dů přímo k vašemu dítěti. V bradavce je průměrně 9 hlav-
ních mlékovodů.

Těhotenství Kojení Po odstavení

Mateřské mléko je  
nejpřirozenější ochrana
Když se dítě narodí, mateřské mléko je jeho 
prvním imunitním základem, který mu pomáhá 
bojovat s nemocemi. Mateřské mléko je živá 
substance, která se mění, aby vyhovovala 
potřebám růstu a vývoje dítěte.

Mateřské mléko  
je živá tekutina
Mateřské mléko je živá substance,  
která se mění, aby vyhovovala potřebám  
růstu a vývoje dítěte.

Síla mleziva

Vzácné mlezivo a mléko, které se tvoří během 
prvních týdnů, se liší od mateřského mléka. 
Mlezivo možná nemá velký objem, ale je 
přímo napěchované ingrediencemi a obsahuje 
dvojnásobek proteinů než mléko, které se tvoří 
později. Tyto proteiny od samého začátku chrání 
dítě před chorobami. 

Páni! Buňky  
se mohou měnit!
Mateřské mléko obsahuje živé buňky, např. 
kmenové buňky. Z těchto kmenových buněk  
se mohou vytvářet jiné typy tělních buněk,  
jako jsou buňky kostí, tuku, jater a mozku,  
a mohou fungovat jako jakýsi „interní opravný 
systém“. Není to úžasné?

Mateřské mléko 



Mateřské mléko je nejlepší komplexní strava pro vaše dítě. Je 
obdivuhodné, že vaše tělo produkuje ty správné živiny ve správném 
množství a správném objemu mléka, jaké vyhovují potřebám vašeho 
dítěte. 

Přes 130 prebiotik
Mateřské mléko obsahuje prebiotika, více než 
130 složitých cukrů (oligosacharidů), které 
pomáhají chránit vnitřnosti před různými druhy 
mikrobů. Žádný jiný druh nemá tolik speciálních 
cukrů, snad kromě slona! 

Přes 415 proteinů
Mnohé z proteinů v mateřském mléce mají 
dokonce svou aktivní roli! Některé z nich  
pomáhají hubit baktérie a jiné dokážou  
identifikovat patogeny. Tyto imunitní proteiny  
jsou strážní, kteří děti chrání proti mikrobům.

Mozek při narození
0,38  kg

Mozek v 6 měsících
0,64  kg

Mozek v 1 roce
0,97  kg

Mozek dospělého
1,25  kg

www.medela.com
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Mateřské mléko 
podporuje rozvoj mozku
Mozek je nejtučnějším orgánem v těle! Mozková 
hmota se během prvních 6 měsíců téměř 
zdvojnásobí a ve věku 2 let dosáhne více než  
80 % velikosti dospělého jedince. Mateřské  
mléko obsahuje základní komponenty pro 
optimální rozvoj mozku.

Mateřské mléko:  
zlatý standard

Přirozená podpora kojení

Pronájem odsávačky Symphony

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

Reference
l Ramsay,D.T., Kent,J.C., Hartmann,R.A., & Hartmann,P.E. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging. J Anat 206, 525–534 (2005).
l Hassiotou,F. et al. Breastmilk is a novel source of stem cells with multilineage dif ferentiation potential. Stem Cells 30, 2164-2174 (2012).
l Mennella,J.A., Jagnow,C.P., & Beauchamp,G.K. Prenatal and postnatal flavor learning by human infants. Pediatrics 107, E88 (2001).
l Jensen,R.G. Handbook of milk composition (Academic Press, San Diego, 1995).
l Kunz,C., Rudloff,S., Schad,W., & Braun,D. Lactose-derived oligosaccharides in the milk of e lephants: comparison with human milk. Br. J. Nutr. 82, 391-399 (1999).
l Molinari,C.E. et al. Proteome mapping of human skim milk pr oteins in term and preterm milk. J Proteome Res 11, 1696-1714 (2012).
l Dekaban,A.S. Changes in brain weights during the span of human life: relation of brain weights to body heights and body weights. Ann. Neurol. 4, 345-356 (1978).
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Pomáháme snížit hluk na neonatologiích. 
Vždyť ticho přece léčí…

V minulém vydání našeho časopisu jsme 
vás informovali o  předávání monitoru 
hluku SoundEar II na neonatologické od-
dělení nemocnice Hořovice. Peníze na něj 
jsme získali od Asociace hluku č. s. a jejích 
členů. Za nápad propojit Asociaci hluku 
č. s. s neonatologickými odděleními a mo-
nitorováním hluku získalo Nedoklubko 
letos v  září dokonce cenu za akustický 
počin roku.

Paní inženýrka Bosáčková z Asociace 
tento projekt s celým týmem velmi pod-

poruje a máme velkou radost, že se jim 
podařilo získat další finance a  můžeme 
tak v rámci oslav Světového dne předčas-
ně narozených dětí předat další přístroj 
tam, kde si ho přejí. Přístroj SoundEar II 
převezme na Odborné konferenci na Žo-
fíně v Praze přímo pan primář novoroze-
neckého oddělení Thomayerovy nemoc-
nice doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D. A nám 
nezbývá než velmi poděkovat za takový 
dar a těšíme se, že brzy společně uděláme 
radost zase dalšímu oddělení!

Monitoru hluku Sound Ear II
Když vyřknete slovo „novorozenec“ nese 
to sebou mimo jiné víceméně pocit zti-
šení. Lidé často ztiší hlas, téměř začnou 
šeptat a  i  jinak projevují 
výraz úcty k takovému zá-
zraku, jako je nový život. 
Prostě od pradávna víme, 
že takové dítě potřebuje 
klid a maminku.

Neonatologie se snaží 
všechny vlivy na dítě zma-
povat a ozřejmit tajemství, 
spojená s počátkem lidské-
ho 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 funk-
cí až po jemné psychomotorické potí-

že. Častým a zbytečným vyrušováním 
se dostavuje u dítěte pocit nepohody, 
napětí, obav. Vyrovnávání s touto sku-

tečností pak vede k vyčer-
pávání energetických zásob. 
A těch mají zvláště nezralí 
novorozenci, nevědecky ře-
čeno, méně než minimum.

Pro laika je psychický 
život nezralého dítěte neo-
čekávaně bohatý. A překva-
pení z  nenadálého hluku 
rozhodně nepatří k těm im-
pulsům, které by dítě léčily.

Velmi emotivně napjatým prostře-
dím jednotek intenzivních péčí probíhá 
množství reakcí. Jedním z výsledků to-
hoto napětí může být i nadměrný hluk. 
Ten je dán zvuky přístrojů včetně jejich 

alarmů, domluvou personálu, hluky, ná-
vštěv a třeba i úklidem. K útlumu hluku 
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 perso-
nál a opravdu se úroveň hluku sníží. A to 
i dlouhodobě.

Projekt Nedoklubko o vybavení mo-
nitory hluku pro jednotky intenzivní 
péče je jednoznačně prospěšný. Ví se 
také, že klid a přátelské prostředí zkra-
cuje dobu pobytu v nemocnici a přináší 
i klid dětem a jejich maminkám.

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
primář Novorozeneckého oddělení 
FN Olomouc

Vzkaz odborníka rodičům

Posílám Vám hodně síly na dny, které jsou a budou. V náruči, nebo v inkubátoru leží křehká bytost, která 

potřebuje něžnou péči a ochranu. Stojíte na začátku příběhu vašeho malého človíčka. Přišel možná s bolestí 

a strachem o moc dříve a přístroje mu umožnily žít. Mezi všemi svody, kanylami a alarmy jste pro něj bezpečím 

vy. Teplo náruče pomáhá tišit bolest. Každý okamžik, který prožijete jako dobrý a příjemný je důležitý. Co se stalo, 

neovlivníte, co je nyní prožijte naplno. Nebojte se plakat a zkuste se radovat z malých pokroků. Laskavá blízkost, 

každá kapička mámina mléka a pohlazení pomáhají vytvářet dobrou budoucí cestu pro vašeho malého človíčka.

Magdalena Chvílová Weberová, primářka dětského a novorozeneckého oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod
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On 17 November 2015, we will celebrate 
the 5th  World Prematurity Day. We are 
proud and grateful that, since its first 
celebration by EFCNI and its partnering 
parent organisations, 17 November has 
grown into one of the most important 
dates to raise awareness for the challeng-
es of preterm birth. In 2014 more than 
200  countries participated in activities, 
and more than 60 countries planned spe-
cial events. Estimated 1.6 billion people 
around the globe were reached. Last year, 
we placed the children, our true “little he-
roes”, into the centre of our activities to 

show that behind every number, there is 
a personal story. Warmest thanks to all of 
you who joined in.

We would like to warmly invite you 
to celebrate with us World Prematurity 
Day 2015, raising awareness on the global 
burden of preterm birth and making a dif-
ference for preterm infants!

This year, World Prematurity Day will 
join the year-round and worldwide cam-
paign “Socks for Life”, giving a voice to pre-
term infants, and also visualising all those 
who are making a difference for preterm 
babies and their families

zahraniční okénko
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Porodila jsem předčasně obě své děti
Veronika Hřebejková je koordinátorkou 
Nedoklubka již 5 let. Je maminkou dvou 
předčasně narozených chlapečků, Domi-
nika (6  let, 23 + 6 t. t., 740 g) a Šimonka 
(10 měsíců, 31 + 3 t. t., 1780 g).

Rozhodla jsem se požádat ji o rozho-
vor, protože její příběh je silný, smutný 
a  šťastný zároveň. Porodila předčasně. 
A hned dvakrát. Když jsme vloni připra-
vovali oslavy Světového dne předčasně 
narozených dětí, Verunka byla podruhé 
těhotná a dělali jsme si legraci, že v den, 
kdy se máme všichni sejít v Praze v pri-
mátorské rezidenci bude UŽ ve 25. týdnu 
a tam mezi těmi všemi neonatology bude 
v bezpečí. Jenže mělo to být všechno úpl-
ně jinak…

jaké bylo Vaše první těhotenství? Dal se 
předčasný porod předpokládat?

Mé první těhotenství probíhalo vcelku 
poklidně. Miminko jsme si přáli a otěhot-
nět se nám podařilo ve velmi krátkém 
čase. Pár dní před očekávanou menstruací 
jsem už tušila, že jsem těhotná a těhoten-
ský test mou předtuchu potvrdil. Bylo to 
1. 6. 2009 na Den dětí. Na ten pocit nikdy 
nezapomenu.

Druhý den jsem opakovala test znovu 
a objednala jsem se ke své gynekoložce. 
Mezitím jsem začala „špinit“, ale brala 
jsem to jako součást začátku těhotenství 
a ani ve snu mě nenapadlo, že by to mohl 
být problém.

Z mé první návštěvy gynekoložky jsem 
odcházela se slzami v očích, těhotenství 
bylo potvrzeno, gynekologické vyšetře-
ní bylo s  normálním nálezem, ale mou 
doktorku znepokojilo „špinění“ a to vy-
jádřila se slovy: „Určitě se nic neděje, ale 
může to být předzvěst potratu, okamžitě 
nastupujete na neschopenku – rizikové 
těhotenství!“.

Zároveň mě hřál pocit, že nosím pod 
svým srdcem stvořeníčko, které miluji už 
teď. V 6. týdnu jsem poprvé viděla naše 
miminko na ultrazvuku.

Další návštěvy gynekoložky probíhaly 
v naprostém pořádku, všechna vyšetření 
byla negativní a já se těšila na každou další 
návštěvu v ordinaci, kdy své miminko uvi-
dím znovu a znovu.

Zvrat opravdu nastal nečekaně v ne-
dokončeném 24.  t. t., kdy povolilo dě-
ložní hrdlo a miminko muselo okamžitě 
ven. Nemohla jsem být ani převezena na 
specializované pracoviště, porod proběh-
nul velmi rychle, miminko okamžitě po 
porodu převezli na neonatologické od-
dělení do Plzně, které je od místa porodu 
vzdáleno 100 km.

Pro své druhé těhotenství jsme s part-
nerem byli rozhodnutí a věřili, že vše dob-
ře dopadne. Těhotenství probíhalo zcela 
v pořádku. Ve 20. t. t. jsem se objednala 
do rizikové poradny a mé obavy se opět 
potvrdily. Opět se mi krátilo děložní hrdlo, 
musela jsem být okamžitě hospitalizová-
na. To, co následovala všechno po hospi-
talizaci v 19 + 3 t. t., to je skutečně na další 
dlouhý článek.

jak jste vnímala předčasný porod, co 
následovalo, jak jste se cítila?

První předčasný porod byl pro mne 
osobně naprosté selhání rodičovské role. 
Měla jsem neskutečné výčitky, že jsem 
jako matka selhala a bála se předvídat vel-
mi blízkou budoucnost. Nezapomenu na 
pocity bezmoci, neštěstí, sebeobviňování, 
selhání, beznaděje, zoufalství, úzkosti.

Nechápala jsem, co se kolem mne děje. 
Otázky typu: „proč právě já, proč právě 
mé miminko, přežije, pokud ano, bude 
mít nějaké následky?“

Byl to obrovský šok a velmi emočně ná-
ročná situace, která se nedá příliš popisovat. 
Každá matka zná pocity před, při a po poro-
du a u předčasného porodu je o to stresující 
situací, že miminko nezůstává v její náruči, 
mnohdy čeká řadu týdnů i měsíců…

rozhovor

Veronika Hřebejková a její partner Vladimír Široký s Dominičkem a Šimonkem
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Druhé těhotenství pochopitelně prová-
zel strach z nedonošení, ale lékařský tým 
dělal maximum, aby se případný předčas-
ný porod co nejvíce oddálil. Přesto příro-
du neoklamete a předčasný porod se roz-
běhnul, pátý den po odtoku plodové vody 
jsem porodila. Upřímně jsem se na porod 
už těšila, na druhou stranu jsem věděla, že 
je pořád dost brzy. Nicméně jsem na tento 
porod byla připravena psychicky i fyzicky. 
Jsem na sebe hrdá, jak jsem porod zvládla 
a druhý chlapeček byl na světě :-)

jak to vnímal Váš partner, tatínek Va-
šich dětí?

První předčasný porod byl obrovským 
šokem i pro tatínka Dominička. Nic ta-
kového nečekáte, nelze se na takovou si-
tuaci připravit, byli jsme oba dva v šoku. 
Byl ale velkým optimistou a věřil, že vše 
dobře dopadne a to byl velký motor pro 
nás všechny!

Ve druhém těhotenství zůstal tatínek 
sám na Dominička a  já ležela dlouhou 
dobu v nemocnici. Věřili jsme si, věřili jsme 
našim dětem, a vyhráli jsme!

jak dlouhou dobu jste strávili v nemoc-
nici?

S Dominičkem jsme strávili v nemocni-
ci neskutečných 5 měsíců. Prošli jsme odd. 
JIRP, JIP a Rooming-in. Domů jsme šli až 
po termínu porodu, Dominiček odcházel 
s váhou přes 4 kila.

Se Šimonkem ještě v bříšku jsem téměř 
3 měsíce ležela v nemocnici a 36. den od 

porodu jsme šli ještě 3  týdny před ter-
mínem domů. Moc jsme se domů těšili, 
na své soukromí a hlavně sami na sebe. 
Uvědomila jsem si ihned, že odchodem 
z  nemocnice končí jedna etapa, ale ta 
další – náročná, kdy jste na děťátko už jen 
Vy sami doma a nemáte kolem sebe léka-
ře a sestřičky, zcela začíná. Musím říci, že 
i přes veškeré těžké i méně těžké překážky, 
jsme ušli obrovský kus cesty a právem jsem 
na své děti hrdá! Jsou obdarováni takovou 
chutí žít a bojovat, že před nimi smekám!

jak se Vám daří dnes?
Dominiček nyní oslavil šesté naroze-

niny, chodí do běžné mateřské školy a na 
kroužek, je drobnější postavy, ale energie 
má spoustu :-)

Občas potřebuje dopomoci, ale je vel-
mi učenlivý a cílevědomý a jednou nám 
ještě ukáže :-)

Šimonkovi je téměř 10  měsíců, je to 
úžasný chlapeček, zcela bez potíží a roste 
jako z vody. Není na něm vůbec poznat, že 
je nedonošený, má kolem sebe mnoho im-
pulzů, které ho posouvají kupředu, a hlav-
ně staršího bratra, který ho má moc rád.

Co Vás přivedlo k Nedoklubku? jaké ak-
tivity konáte?

K Nedoklubku mne před téměř 5 lety 
přivedla avizovaná změna v zákoně, teh-
dejším ministrem zdravotnictví, v posu-
nutí hranice životaschopnosti nedonoše-
ných miminek z 24. t. t. na 26. t. t. To mne 
skutečně jako matku dítěte narozeného ve 
24. t. t. zvedlo ze židle a podporovala jsem 
petici, která obíhala celou republiku, aby 
tato změna nebyla zákonodárci přijata. 
Díky Bohu se tak nestalo.

Začala jsem vykonávat dobrovolnickou 
činnost pro Nedoklubko v Karlovarském 
a později také v Plzeňském kraji v rámci 
projektu Mámy pro mámy. Obě neona-
tologická oddělení zásobuji dárečky pro 
rodiče předčasně narozených dětí a po-
můckami pro miminka po předčasném 
porodu dodnes. Nejvíce mi pomáhá moje 
maminka, která dlouhodobě a nezištně 

všechny pomůcky a  také dárečky tvoří. 
Určitě nedílnou součástí jsou nadšení 
lidé a  organizace, které nám pomáhají 
s výrobou dárečků a povzbuzují tak ne-
jednoho  rodiče předčasňátka. Zapojit se 
může skutečně každý. Shlédněte webové 
stránky Mámy pro mámy.

K projektu MpM jsem také začala orga-
nizovat setkání kulíšků s jejich rodiči. Je to 
úžasný pocit, vidět všechny po tak dlou-
hé cestě mimo nemocniční prostředí. Se 
všemi těmi broučky a beruškami víte, že 

ten boj stál za to! Na setkání vždy dorazí 
i sestřičky, lékaři či fyzioterapeuti v „civi-
lu“. Povídáme si o tom, jak se nám daří, 
jaká úskalí probíhala v nemocnici, co bylo 
naší podporou… sdílíme vzájemné pocity, 
prožitky a příběhy rodičů a víme, že v tom 
NEJSME SAMI!

Po pár letech jsem se stala členkou Val-
né hromady Nedoklubka a spolupodílím 
se na tak úžasných záležitostech, jako 
je tvorba Purpurového srdce, projektu 
Nejste v tom sami, napsala jsem příběh, 
který je zveřejněn v knize s názvem „Vítej, 
kulíšku“.

Nedoklubko se stalo součástí mého 
života, a i když někdy více a někdy méně 
mohu věnovat svůj čas v  závislosti na 
momentální situaci ve svém osobním 
životě, stále se této činnosti velmi ráda 
věnuji.

Co byste vzkázala rodičům nedonoše-
ňátek?

Věřte svým miminkům, dejte jim 
mnoho lásky již v prenatálním období, 
buďte trpěliví, nespěchejte na výkony 
a  nikdy nesrovnávejte s  ostatními mi-
minky, dejte svým nedonošeňátkům do-
statek prostoru a času a nepochybujte 
o nich. Vězte, že se Vám láskyplná péče 
tisíckrát vrátí!

Přeji Vám mnoho energie a sil na Vaší 
cestě s kulíškem!

Veronika s celou rodinou

Tatínek: „Když jsem poprvé uviděl 
Dominička v inkubátoru, věděl jsem,  
že to zvládneme!“

rozhovor
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co chystáme v nedoklubku

Sedmnáctý listopadový den byl vyhlá-
šen Světovým dnem předčasně naroze-
ných dětí. (World Prematurity Day 
– WPD). Na celém světě se na 
měsíc listopad plánují spe-
ciální aktivity – odborné 
konference, setkání rodin, 
benefiční akce a podobně. 
V České republice také pře-
dáváme cenu Purpurové-
ho srdce osobnostem české 
neonatologie. To vše s  cílem 
zvýšit povědomí o  předčasném 
porodu. Letos slavíme poprvé ve velkém 
stylu v prostorách krásného paláce Žofín 

v Praze dne 13. 11. 2015. A také vůbec po-
prvé zveme rodiny předčasně narozených 

dětí, což bylo vždycky mým velkým 
přáním.

Den zahajujeme již tradič-
ně odbornou konferencí 
pod záštitou ministra zdra-
votnictví MUDr. Svatoplu-
ka Němečka, MBA. Od 
15 hodin začíná odpolední 

setkání lékařského personálu 
s rodinami předčasně naroze-

ných dětí. Pro děti je připraven 
zábavný program – divadélko, taneční vy-
stoupení, tvořivé dílny a mnoho dalšího.

Večer pak proběhne benefiční koncert 
„Miminka do dlaně“ jehož výtěžek putuje 
na zakoupení pulsních oxymetrů do všech 
12  perinatologických center intenzivní 
péče v  ČR. V  rámci benefičního večera 
také předáme ceny purpurového srdce 
osobnostem české neonatologie.

Musím na tomto místě poděkovat spo-
lečnosti Bonuss-CZ. Již vloni naše oslavy 
WPD podpořili, letos ale přišli s  nabíd-
kou, která mohla přeměnit mé představy 
a sny ve skutečnost. Proto budeme letos 
na Žofíně.
Více naleznete na www.nedoklubko.cz
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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 ak-

cích, pozvánky na ně a slevy na vstupné.
•	Vždy získáte informace o tom, co aktu-

álně děláme a jak pomáháme.
•	Pro členy NedoKLUBu vyjednáváme be-

nefity 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 na-

rozených dětech, uslyšíte o této proble-
matice v rádiu, vždy si vzpomenete, že 
i Vy pomáháte a že jste naší součástí…
•	Neříkali jste si na oddělení, kam jste do-

cházeli za svým předčasňátkem, že byste 
chtěli nějak pomáhat, ale nevěděli jste 
jak? Tak my vám nabízíme tuto mož-
nost. 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 ban-
kovní údaje a vy zadáte jednorázový pří-
kaz 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 jednorá-
zově, nebo i zadáním trvalého příkazu. Zá-
leží na vás, jaká varianta je pro vás poho-
dlnější 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 pošle-
te, použijeme na financování našich akcí, 
dotisk knihy Vítej, kulíšku a nově také na 
tento náš informační čtvrtletník. Ten dis-
tribuujeme do všech perinatologických 
center na pomoc rodičům, kterým se stej-
ně jako nám narodilo děťátko předčasně.

Druhou polovinu příspěvků použije-
me na náklady spojené s chodem orga-
nizace, nájemným skladu, poštovným, 
publicitou, provozem webových stránek 
a  podobně. Aktuální informace o  tom, 
jakou máme členskou základnu, co poři-
zujeme z příspěvků a podobně naleznete 
na www.nedoklubko.cz/clenstvi

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

Vzkaz koordinátorky Nedoklubka rodičům
Naši andílci vážili po porodu 970 g a 990 g. Na začátku to byl boj o život a hodně energie, kterou od nás potřebovali. Dnes, ve třech letech to jsou krásné a zdravé holčičky. Teď si konečně užíváme pořádné rošťáky s obyčejnými starostmi, jako mají ostatní rodiče.

Martina Tuháčková, koordinátorka ÚPMD v Podolí

nedoklUb




