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V České republice se ročně narodí více než 9 000 dětí předčasně.
Celosvětově je každé desáté miminko nedonošené.
Nedoklubko – nestátní nezisková
rodičovská organizace

Základní fakta
o předčasném porodu

•

Za předčasný porod je považováno
narození dítěte před ukončeným
38. týdnem těhotenství.

•
•
•
•
•
•

Podporujeme rodiny předčasně
narozených dětí od roku 2002
Spolupracujeme se všemi
perinatologickými centry v ČR
Sdružujeme rodiče předčasně
narozených dětí
Podporujeme sdílení příběhů a zkušeností
Informujeme veřejnost o problematice
předčasného porodu
Organizujeme různé akce s cílem
podpořit rodiče a perinatologická centra
Spolupracujeme s Českou
neonatologickou společností ČLS JEP

• Jsme zakládajícím členem mezinárodní

organizace EFCNI (European Foundation
for the Care of Newborn Infants)

• Koordinujeme projekty:

Mámy pro mámy, Miminka do dlaně,
Pomáháme (ne)donošení

Klasifikace
nezralosti
Extrémně nezralý
Těžce nezralý
Středně nezralý
Lehce nezralý

Hmotnost
(gramy)
500–1 200
1 000–1 800
1 500–2 500
2 000–3 000

Gestační
týden
do 27+6 t.t.
do 31+6 t.t.
do 34+6 t.t.
do 37+6 t.t.

Od roku 1994 je hranice viability
(životaschopnosti) v České republice
stanovena na 24. týden těhotenství.
V celosvětovém měřítku je česká
neonatologie na špičkové úrovni.
K těmto výsledkům výrazně přispěla
centralizace péče o předčasně narozené
novorozence do specializovaných
perinatologických center.

Chceme dávat víru a naději v dobré konce, předávat informace, rady a zkušenosti čerstvým
maminkám a tátům. Protože my sami jsme ušli tu dlouhou cestu, kdy jsme trávili dny, týdny a měsíce
u inkubátorů, v odstříkávacích místnostech, čekárnách a nemocničních bufetech. Měli bezesné noci
a ptali se dokola sami sebe proč právě my a kolik toho ten náš malý bojovník bude muset vydržet,
než si ho odvezeme domů. Chceme rodičům po předčasném porodu vzkázat, že v tom nejsou sami.

Nedoklubko, z.s. | V Olšinách 82, Praha 10 | +420 608 888 778
www.nedoklubko.cz | info@nedoklubko.cz | facebook.com/nedoklubko

Milé maminky, milí tatínkové, všichni
blízcí předčasně narozeného děťátka!
bratra. Říkaly jsme si, že kdo jiný
Jsme tu s dalším vydáním našeho
může tatínkům či dědečkům
časopisu Nejste v tom sami. Letos
pomoci zvládnout dobře tuhvychází již čtvrtým rokem. Zaměle situaci než zase jen tátové,
řujeme se na témata, která vás zadědové nebo odborníci. Muži,
jímají a připravujeme obsah tak,
kteří situací sami prošli díky
jak bychom chtěly, aby ho někdo
předčasnému narození svého
připravoval pro nás v době, kdy
děťátka či vnoučátka, nebo ti,
jsme Nedoklubko potřebovali…
kteří se péči o miminka rozhodli
Když jsme se ocitli, tak jako nyní Foto: Martina Herstus
zasvětit své životy. Tohle číslo je ale univy, na neonatologiích a nevěděli jsme, jak
kátní také pro maminky. Mají jedinečnou
s nově vzniklou situací naložit, jak s ní prašanci nahlédnout do světa mužů kolem
covat a netušili, co bude dál…
nedonošených miminek a třeba i odpověZačátkem roku jsme s Petrou Kašpadět si na celou řadu nevyřčených otázek.
rovou, redaktorkou časopisu, vymýšlely
Pamatuji si na den, kdy se mi před
téma pro letošní květnové vydání. Říkaly
téměř devíti lety narodila Ella. Ten den zajsme si, že většina našich projektů je určínal jako všechny dny předešlé, ale končil
čena primárně ženám, maminkám, a že
jinak, než měl. Miminko bylo na světě a já
bychom se zase měli trochu zaměřit na
musela ze dne na den žít jinak. Změnilo
taťky. Tatínkův speciál jsme vydali před
mi život. A nejen mně. Její táta mi hned
třemi lety. Byl to Petřin první počin, když
po probuzení z narkózy přišel říct, jak je
s námi v Nedoklubku začínala. Jeho pdf
naše holčička krásná, jen hrozně maličverzi můžete najít na webu Nedoklubka
katá a že to všechno dožene. Byl to on,
v sekci Publikace. V novém vydání časokdo mi hned druhý den přinesl odsávačpisu se věnujeme i jiným mužům, nejen
ku mateřského mléka, knížku Narodilo
tatínkům. Chtěly jsme znát pohled táty,
se předčasně a zápisník, abych mohla
ale i dědečka. Lékaře, ale i zdravotního

Jak to vidí chlapi
Když se narodí miminko, je to velká změna
v životě jeho rodičů. Dá se říci, že jim tato
událost vždy obrátí život vzhůru nohama!
Jaké to ale je, když se miminko narodí
o několik týdnů, či dokonce měsíců dřív?
Jak se vyrovnat s obrovským strachem
o malinkého drobečka, který bojuje o svůj
život v inkubátoru, napojený na hadičky,
přístroje, zabalený do deky tak, že skoro
není vidět? Jak zvládnout černé myšlenky?
Jak si udržet alespoň trochu optimismu?
Od narození kulíška, do dne, kdy bude
propuštěn domů, uplyne hodně času. Je to
doba, kdy se jeho rodiče snaží s touto situací vyrovnat a není to vždy jednoduché.
Maminky nedonošeňátek prožívají nejhorší chvíle svého života, plné obav a zároveň naděje. Jsou v jednom kole – často
se musí fyzicky vyléčit z porodu, poté jsou

zaměstnány odsáváním
mlíčka, dojížděním do
porodnice na neonatologické oddělení, kde tráví
hodiny a hodiny tím, že
o své maličké miminko
pečují. Jak ale prožívají
Foto: Martina Herstus
tuto nelehkou dobu
tatínkové kulíšků? Ti, kteří se strachují nejen o nedonošeňátko, ale i o svou partnerku? Ti, kteří musí zůstat „nad věcí“? Jsou to
právě tatínci, kteří v těchto chvílích musí
obstarat záležitosti běžného dne. Jsou to
oni, kdo musí chodit do zaměstnání, přestože jejich život ovládl strach a starost o to
maličké miminko v inkubátoru. Fungovat,
jak se říká, na sto procent, a možná ještě
na víc… Nejen maminky, ale i tatínci se
dostávají do náročného kolotoče. Také oni

Foto na obálce: Nelly Dudrová, narozená ve 24 + 4 t. t.
s 650 gramy v Brně na Obilním trhu, s tatínkem

zapisovat všechny důležité momenty
našeho miminka. Změnil i svůj život
a postavil se k tomu jako chlap. Chodil
za Ellinkou každý den její tříměsíční hospitalizace, nevynechal jediný den. Bylo
to dlouhé těžké období, plné strachu,
smutku, dobrých i špatných zpráv, bolesti
i naděje. Když přišel den D a mohli jsme si
holčičku odvézt domů, dostala jsem kytku a plno veselých balónků, všechno bylo
tak, jak jsem si představovala, že si povezu
miminko narozené v termínu po pěti
dnech z porodnice. Na nic nezapomněl…
Proto si uvědomujeme, jak důležitou
roli hraje otec. A ta začíná narozením
miminka, bez ohledu na to, kdy se narodí. Dokonce se nám v Nedoklubku zdá,
že předčasné narození miminka dělá
otce silnějšími, odvážnějšími, bojovnějšími ale i pokornějšími. Snad to s odstupem času tak uvidíte i vy…
A nezapomeňte, Nedoklubko je na téhle
nelehké cestě s vámi! Nejste v tom sami!
Lucie Žáčková
výkonná ředitelka
maminka holčičky Elly (25 + 3 t. t., 730 g)

téma
prožívají strach, který se
střídá s pocity radosti.
V Nedoklubku se
snažíme na tatínky
nezapomínat. Jsme
rády, když společně
s maminkami tvoří naši
komunitu rodičů předčasně narozených dětí. Jedno z našich
minulých čísel jsme věnovaly tatínkům,
číslo jsme pojmenovaly „Tatínkův speciál“ a nyní se k mužskému pohledu na
předčasný porod vracíme… Časopis, který držíte v ruce je celý o mužích – tatíncích, dědečcích, lékařích, zdravotních
bratrech… Je o mužích, ale nejen pro ně.
Nejen žen, matek, se totiž předčasný porod týká a je třeba na to nezapomínat.
Petra Kašparová
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Muž součástí předčasného porodu
V dnešní době je běžné, že tatínek je přítomen u porodu. Není tomu jako dříve,
kdy příchod miminka na svět byl čistě
ženskou záležitostí a muži byli z této
události vyloučeni. Otec na porodním
sále má svou nezastupitelnou úlohu.
Je především psychickou oporou ženě,
rodičce.
Porod v termínu, kolem 40. týdne těhotenství bývá šťastným, byť pro ženu
nelehkým, procesem, na jehož konci na

chvíle, až bude sedět u hlavy své rodící partnerky na porodním sále… Tyto
minulé obavy mu nyní připadají téměř
směšné. Nepočítal s tím, že příchod jeho
potomka na svět přinese především obrovské množství strachu a nejistoty.
Je-li muž – tatínek – na porodním
sále, má možnost zahlédnout to neuvěřitelně maličké tělíčko miminka, které
právě přišlo na svět před tím, než se jej
ujme tým neonatologů. Je paralyzován.

Muži jsou silní, tvrdí, pevní… I oni mají
strach, když jsou ohroženi, přesto
jdou s plným nasazením do boje.
svět přichází donošené, zdravé miminko.
Žena prožívá bolest, muž strach o svou
partnerku a snad i pocit bezmoci, že
jí nemůže porod ulehčit a pomoci jí.
Matka i otec se ale především těší na své
děťátko… Jakmile se miminko poprvé
nadechne, zakřičí, je přiloženo matce na
hrudník a rodiče pociťují štěstí a těší se
na vše, co je čeká.
Vzpomínám na své pocity během
porodu mého jediného dítěte, které se
narodilo s porodní váhou 1010
gramů, a zároveň si zkouším představit, co prožívají tatínci předčasně
narozených miminek v tuto chvíli…
I u předčasného porodu může být
otec přítomen, pakliže to okolnosti
dovolují. Žena, která rodí předčasně, je především vyděšená a partnera v tuto chvíli skutečně potřebuje.
Pravděpodobně ještě před několika
dny a možná i hodinami počítala
čas do porodu svého miminka na
měsíce a nyní rodí! Bojí se. Skutečně
velmi se bojí! Stejně tak otec miminka má obrovský strach – strach
z toho, zda to miminko přežije,
jaké následky si kvůli předčasnému
příchodu na svět ponese a bojí se
také o svou ženu. Snaží se zde být
především pro ni, ale sám má plnou
hlavu obav. Sám se ocitl v bublině hrůzy,
na kterou není připraven! …možná měl
strach, že jeho žena bude za pár měsíců
v bolestech a krvi rodit veliké miminko.
Třeba se bál nahlas přiznat, že se bojí
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Doslova. Věděl, že se děti rodí předčasně, ale nevěděl, jak strašně maličké
a bezbranné tyto děti na svět přicházejí.
Nedokáže se soustředit na svou ženu, ani
na miminko, personál porodního sálu,
na nic… Vše se seběhlo tak rychle!! A je
neuvěřitelně náročné si nyní zachovat
chladnou hlavu (což se od něj očekává)
a zůstat tou silnou částí páru, být ženě
oporou, dodávat jí odvahu a sílu věřit, že
vše dobře dopadne. Slzy štěstí, smíšené

se slzami strachu a beznaděje neudrží
a pláče… A plakat bude ještě několikrát,
než pochopí, že jeho miminko je tak obrovský bojovník, že vše zvládne. A slzám
se neubrání ani později – kdykoliv si na
tyto těžké okamžiky vzpomene a bude

osti
zkušen

s hrdostí koukat na své dítě, které si své
místo na světě tak statečně vybojovalo.
Můj muž se mnou u porodu byl. Chtěla
jsem být u toho, když má dcerka přijde
na svět, a tak jsem rodila ve spinální anestezii… Pamatuji si, že jsem přítomnost
mého muže vnímala velmi intenzivně.
Byla jsem moc ráda, že jsme tam na to
dva, že je se mnou. Hodně mě bolelo čištění břišní dutiny po samotném porodu,
dostala jsem silná analgetika a usínala
jsem. Nicméně věta: „Tatínku, můžete se
na miminko jít podívat,“ mne spolehlivě
probrala, otočila jsem hlavu a viděla jsem,
jak muž odchází do druhé místnosti, kde
se tým neonatologů staral o naši malou
holčičku. Velmi mne to uklidnilo, že jde
za ní a dovolila jsem si zcela se propadnout do spánku… Když jsem připravovala toto číslo Nejste v tom sami, snažila
jsem se s otcem své dcerky mluvit o tom,
jak prožíval tyto chvilky. Není moc sdílný
na vyjadřování pocitů, a tak mi toho moc
neřekl. Když jsem se ho ptala, jestli se
hodně bál, odpověděl mi: „Bojí se voják,
když jde bojovat do války?“ A tím, myslím, řekl vše. Muži jsou silní, tvrdí, pevní…
I oni mají strach, když jsou ohroženi,
přesto jdou s plným nasazením do boje.
A možná právě pro tento přístup
říká tolik žen, které měly partnera u předčasného porodu svého
miminka, že jim byl muž velkou
oporou, podržel je a s odvahou přijal fakt, že jejich potomek na svět
přichází dříve, než by měl… Muž –
otec – je ve chvíli předčasného porodu připraven bojovat s maličkým
miminkem po jeho boku v největší
bitvě jeho života, v bitvě o život.
Anna Krause, koordinátorka Nedoklubka pro nemocnici v Hořovicích je také dulou a doprovází
ženy u porodu. Je spoluautorkou
knihy Evy Behenské „Jsem po
porodu“. Zeptaly jsme se jí, jako
problematiky znalé, co si o přítomnosti muže u porodu myslí. Anička nám
o přítomnosti muže u (nejen) předčasného porodu řekla následující:
„Říká se, že zrozením miminka nevzniká jen nový život, ale především se mění
lidské osudy a vnímání. Vzniká rodina.

Zeptaly jsme se v naší facebookové skupině a přinášíme vám vybrané odpovědi:

Porodem se nerodí pouze miminko, ale
také se zrodí maminka a tatínek. Myslím
si, že úloha muže u porodu je někdy stále
ještě opomíjena, byť jsme samozřejmě
udělali jako společnost veliký pokrok od
doby, kdy mohl muž pouze pasivně čekat
pod okny porodnic.
Dovolme mužům být součástí
nejen zplození, ale především
i zrození!
Co dělat, když miminko příliš
chvátá do náruče svých rodičů na
tento svět? Je možná i tehdy přítomnost a pomoc partnera? Asi každá
maminka, která byla či je těhotná,
má obavu z předčasného porodu.
Vždyť čísla statistik hovoří jasně,
zhruba každé 10. miminko se narodí
předčasně. A právě v těchto chvílích převládá pocit velkého strachu
a obav nad pocitem štěstí. Miminko
je ještě příliš křehké a slabé, co když
nezvládne své zrození? Jako by se
najednou oba rodiče nořili do stavu
beztíže, kde čas hraje hlavní roli. Ani
jeden z nich neví, co se bude dít a jak
bude vypadat porod jejich dítěte.
Zvládne svůj příchod na svět? A jak
budou vypadat následující minuty,
hodiny, dny i týdny jejich životů…?
Věřte, že právě v takových chvílích
je partner velikou oporou a jistotou,
byť ani jeden z nich neví, jak v dané
situaci fungovat. Pokud nejde o akutní
průběh porodu, tak přítomnost partnera
je v danou situaci velikou energií pro psychiku ženy a rovněž pro zrození děťátka.
Nikdo z nás nikdy neví, co nám život
přichystá, ale tyto silné životní okamžiky
jako by nám dávaly poznat, co vše síla
rodičovského pouta může dokázat. Že
uzdravující kontakt kůže na kůži může
probíhat i na hrudi pyšného tatínka,
pokud je nutné, aby žena po porodu nabírala sílu. Že je možné, aby velká a silná
ruka muže objímala inkubátor s malým
kulíškem a dohlížela na jeho bezpečí na
odděleních neonatologie, které jsou u nás
na špičkové úrovni. Start života těchto
malých velkých bojovníčků není vždy ideální a jejich budoucnost je plná otazníků.
Stejně tak jako budoucnost celé rodiny.
Ale fakt, že mají oba rodiče, kteří se dokážou podporovat a předávat vzájemnou
lásku a sílu napomůže mnohému.“

Lucie Z.: „Porod ve 23 + 6 týdnu těhotenství. Již jsem ležela na pozorování v nemocnici. Přišel na návštěvu a odcházel
v noci. Byla jsem ráda, že byl celou dobu
se mnou. “

A jaké zkušenosti s otcem u porodu mají
maminky předčasně narozených dětí?

Jana H.: „Dvojčátka porozena akutní
sekcí ve 33. týdnu. Tatínek byl na sále.

Jurinka A.: „Můj muž byl u porodu ve
25. týdnu. Nedovedu si představit, že by
tam nebyl. “

Musela jsem do celkové narkózy, určitě
jsem byla klidnější, když jsem věděla, že
tam se mnou je. “
Pavlína W.: „Rodila jsem ve FN Plzeň
ve 34. týdnu těhotenství – preeklampsie
a hellp syndrom. Porod vyvolávaný, dlouhý, ale přítel mi byl velkou
oporou. Poté jsem měla komplikace
s placentou, tak na chvilku musel
pryč z pokoje, ale po probuzení byl
zase se mnou. Sám říkal, že by šel
znovu…“
Zdenča Č.: „Manžel byl se mnou
a jsem za to strašně ráda. Viděl malou hned po porodu, než ji dali do
inkubátoru a odvezli na jiné oddělení. A byl mi velkou psychickou podporou, když mi řekli na porodním
sále, že se malá nejspíš narodí mrtvá. Bez něho bych to nezvládla. “
Markéta Z.: „Dcerka narozena ve
34 + 6 t. t. Přirozený porod za asistence tatínka. Bylo to jako při běžném porodu a vzhledem k tomu, že
si mě nechali ještě na sále, tak krásně zastal funkci maminky a bonding prováděl on, než dali malou do
inkubátoru. “

Michala L.: „Rodila jsem ve 31 + 3 přirozeným porodem a manžel tam byl od
začátku až do konce a jsem moc ráda. “
Alena P.: „Porod ve 27 + 1 týdnu těhotenství. Těžká preeklampsie, akutní stav u mě
i u dcery, manžel byl u porodu (císařským
řezem). Nedovedu si představit, že bych
ho tam neměla! “
Kateřina P.: „Muž u porodu nebyl. Rodila
jsem ve 31 + 5 týdnu těhotenství akutním
císařem. Vůbec ho nepustili na sál. Já
bych ho tam ani nechtěla, dost na tom,
že museli píchat adrenalin mně, ještě aby
tam křísili i jeho. “

Markéta B.: „Ano, muž byl se
mnou. Rodila jsem přirozenou cestou
ve 33 + 1 týdnu těhotenství. Sice to byl
předčasný porod, ale nelišil se od toho
v termínu. Muž mi šíleně pomohl. Celá
jsem hořela, pořád mi chladil čelo a ovlažoval rty. Porodní asistentku jsem vůbec
nevnímala, poslouchala jsem jen jeho. Od
všech přítomných na porodním sále si
zasloužil pochvalu otce roku. Za mě ano,
muž na porodní sál patří. Podpořil mě
i v tom, že sledoval, jak malého vyšetřují
a dávají do inkubátoru a jen on viděl, že
je v pořádku. “
Erika Ř.: „Já jsem tak vděčná, že to jde mít
manžela u porodu…! Jak to ženy bez něj
dřív zvládly? Strašně mi psychicky pomohl
už u prvního dítěte, které se narodilo ve
32. týdnu těhotenství. U druhého miminka, rozeného ve 28 + 6 týdnu těhotenství
jsem taky ráda, že byl. On si taky neumí
představit, že by o to přišel, je to silný zážitek ať již pozitivní nebo negativní.“
Petra Kašparová
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Děkujeme našim mužům za to,
že pomáhají s námi
Nedoklubko je tvořeno ženami. Výhradně. Ženami z různých koutů republiky,
odlišného vzdělání, rozličných zájmů
– ale s jedním obrovským společným
zájmem, kterým je právě Nedoklubko.
Jsou mezi námi ženy, které za sebou
mají zkušenost předčasného porodu,
ale i takové, které mají děti donošené,
klidně i tři… Naši muži jsou ti „za
oponou“ organizace a rozhodně
nejsou nečinní. Bez jejich pochopení – nejen pro purpurovou
barvu, ale především pro spoustu
hodin, které práci pro Nedoklubko každá z nás daruje – by naše
organizace nemohla fungovat…
Manželé koordinátorek jsou nejen trpělivými pozorovateli. Nezřídkakdy se musí – více, či méně
dobrovolně – zapojit i do chodu
organizace. To když je třeba někam něco odvézt nebo naopak
přivézt, něco někde vyzvednout,
sestavit, postavit, rozebrat…
Hodně z nás má malé děti, a tak
se právě naši muži často stávají
chůvami, když je třeba pracovat
na nějaké akci nebo například
celý víkend věšet maličké ponožtičky z „ponožkového rekordu“
v rámci projektu Socks for life na
stuhy… Ať již aktivní nebo pouze „tichá“ spolupráce a tolerance našich mužů je nezbytná pro
to, aby Nedoklubko mohlo fungovat!
Naši muži se nechávají slyšet, že vědí, že
děláme skvělé věci na podporu rodičů
těch nejmenších největších bojovníků
na světě – rodičů předčasně narozených
dětí. My všechny, které Nedoklubko tvoříme, VELMI děkujeme našim mužům
za to, že pomáhají s námi!!
Představujeme vám jednoho z manželů,
bez kterých by Nedoklubko nemohlo
být: Martina Tomačku, manžela koordinátorky pro nemocnici v Kladně
a koordinátorku „tvořilek“ a také vedoucí
všech našich tvořivých dílniček na akcích,
kterých se účastníme, kterou je Katka Tomačková, maminka dvou veselých chlapečků Jakuba a Filipa. Martin je skutečně

6

8. číslo

naší pravou rukou – velmi Nedoklubku
pomáhá a my mu za to děkujeme!
Co říkáš na to, že se tvoje žena Káťa
tolik angažuje v Nedoklubku?
Jen ať se angažuje. To, co Nedoklubko dělá, je ohromně užitečná činnost! Mě
osobně by nikdy nenapadlo, jak velikou

vlnu solidarity dokáže Nedoklubko svými akcemi či projekty v lidech vyvolat.
Možná je to týmem, který Nedoklubko
tvoří, možná je to tím, že se s předčasně
narozenými dětmi v rodině setkává čím
dál víc lidí – nemusí to být jenom vlastní
dítě. Může to být vnouče, neteř nebo třeba miminko od kolegy z práce nebo z kamarádovy rodiny. I já sám znám takové
případy ze svého okolí. Když lidé potom
vidí, kolik úsilí za fungováním organizace
je, nebojí se Nedoklubko podpořit na některé z akcí, což je hrozně fajn.
Máš ty sám k Nedoklubku nějaký
vztah – za tu dobu, kdy tvoje manželka dělá koordinátorku pro nemocnici
v Kladně?

or
rozhov

Ono za tu dobu, co je manželka koordinátorkou Nedoklubka, tak ani nešlo si
k němu neudělat vztah. Díky Nedoklubku jsme se v loňském roce všichni
společně, celá rodina, podívali na akce
a na místa, na která bychom se asi jinak
nepodívali. Ať už to bylo do Kunratického lesa, na Rolavu do Karlových Varů, do
Pohádkového lesa na Krásnou
Vyhlídku nebo do Železného
Brodu, kde všude jsme byli na
akcích, kterých se Nedoklubko
účastnilo. Nedoklubko zasáhlo
celou naši rodinu, třeba náš
starší syn Filípek bezpečně rozezná purpurovou barvu a velmi
hlasitě to vždy vykřikuje, nejlépe
na ulici nebo v obchodě plném
lidí. A ředitelku Nedoklubka Lucku Žáčkovou mají oba
dva naši kluci za obrovskou
kamarádku.
…skutečně někdy navlékáš
korálky, lepíš srdíčka, věšíš ponožtičky nebo dokonce háčkuješ – nebo je to pouze mýtus?
…abys tomu rozuměl – my tě
v Nedoklubku všechny VELMI
obdivujeme a považujeme tě
za „největšího manžela“ našeho týmu! MOC ti děkujeme za
to, že pomáháš s námi!!
Dalo by se říci, že funguji jako
taková „technická podpora“. Když je
potřeba něco přivézt, odvézt nebo jinak
pomoci – třeba i s korálky. Pokud to jen
trošku jde, tak pomohu. Ale neháčkuji!
…takže mýtus asi zbořen?
Je něco, co bys chtěl vzkázat tatínkům,
kteří právě chodí za svým miminkem
na neonatologii?
Vůbec nemyslete na to, co bude,
nebo „co by – kdyby“. Vždycky se snažte řešit situaci, která aktuálně je. A až
bude vyřešena, řešte situaci další. Je to
náročné, jak fyzicky, tak psychicky, to
vím sám. Oba naši kluci jsou narozeni
předčasně. Ale děti jsou neuvěřitelní
bojovníci a dokážou zvládnout víc, než
si myslíme.

Jediná plenka vyvinutá
PRO TA

NEJMENŠÍ
MIMINKA

Naše nejmenší plenky
pro ty největší bojovníky
Vyvinuty ve spolupráci se zdravotními sestrami
novorozeneckých JIP, plenky Pampers Preemie Protection
jsou naše nejmenší pro miminka do dlaně.
8. číslo
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První muž české neonatologie

or
rozhov

Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.
Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.
– nestor a jeden ze zakladatelů české
neonatologie. Jeho zásluhou byla v Českých Budějovicích v 70. letech 20. století
založena první jednotka intenzivní péče
o patologické novorozence v Českoslo-

emigrantů žijících na západě, byl následně vyslýchán a sledován tajnou policií.
V polovině 80. let, kdy se v porodnici,
kde pracoval, zvedla úmrtnost novorozenců, se vydal do Německa, odkud
přivezl řešení tohoto problému. O jeho

pacienty pana doktora, za ním často
dojíždějí z daleka – pan doktor je znám
tím, že klade velký důraz na vztah mezi
pacientem a lékařem, a to je na jeho
práci znát.
Stále publikuje v tuzemských i zahraničních odborných časopisech a vydává
monografie.
OCENĚNÍ
Pan doktor Velemínský je držitelem
mnoha ocenění. Mimo jiné byl oceněn
i cenou Purpurové srdce (tu uděluje právě Nedoklubko ve spolupráci s Českou
neonatologickou společností) a v roce
2018 obdržel státní vyznamenaní Medaile Za zásluhy.
Nedoklubko si pana profesora velmi váží
a je poctěno tím, že si udělal čas odpovědět na několik otázek. Povídali jsme
si o jeho cestě k neonatologii i začátcích
tohoto oboru v Čechách, ale i o věcech
soukromých…

vensku. V roce 1984 pak založil první
samostatné novorozenecké oddělení
v republice.
STUDIUM
Narodil se v roce 1936 v Českých Budějovicích do rodiny zvěrolékaře. Po studiu na třeboňském gymnáziu vedly jeho
kroky do Prahy, kde vystudoval medicínu – obor pediatrie. Zajímavé je, že chybělo málo a pan profesor by se stal zvěrolékařem po vzoru svého otce. Zabránil
tomu rozhovor s přítelem zvěrolékařem,
který mu jeho rozhodnutí studovat veterinární medicínu rozmluvil…
NELEHKÉ ZAČÁTKY
Po studiích zamířil zpět do rodných
jižních Čech, kde vystřídal několik nemocnic, než v roce 1969 nastoupil do
českobudějovické nemocnice. Začátky
nebyly vůbec snadné – čeští lékaři měli
velmi omezený přístup k informacím.
Když se pan doktor Velemínský snažil
získávat informace ze zahraničí, například dostával odborné časopisy od
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zanícení pro obor a odhodlání zachraňovat malá miminka svědčí i to, že na
vlastní náklady tehdy kupoval potřebné
nemocniční vybavení. I na tyto události
z jeho profesního života jsme se ptali během našeho rozhovoru… V českobudějovické nemocnici působil pan profesor
až do roku 1997 – v posledních letech
jako primář neonatologického oddělení.
HABILITACE, PROFESURA
A PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Protože byl MUDr. Velemínský jako
nestraník v nelibosti soudruhů, titul
docent získal až v roce 1992, po dalších
osmi letech byl jmenován profesorem.
V roce 1998 se stal proděkanem pro
vědu a výzkum na Zdravotně sociální
fakultě Jihočeské univerzity, kde působil
od začátku 90. let a od roku 2004 zde
zastával funkci děkana.
SOUČASNOST
V současnosti žije pan profesor
v Třeboni, kde stále provozuje pediatrickou ordinaci. Rodiče se svými dětmi,

Pane profesore, proč zrovna neonatologie? Proč jste se rozhodl právě pro
tuto oblast pediatrie…?
Cítil jsem, že naše republika v tomto oboru zaostává za světem. V péči
o předčasně narozené děti jsme tehdy
nedosahovali takových výsledků jako
vyspělé státy. Původně jsem se věnoval
dětské nefrologii (medicínské odvětví
zabývající se nemocemi ledvin – pozn.
redakce). Když se objevila možnost
zahájit práci s novorozenci, postupně
jsem nefrologii opustil a začal jsem
se naplno věnovat intenzivní péči
o novorozence.
…vybudoval jste první jednotku intenzivní péče o novorozence…
Tehdy, na začátku sedmdesátých
let minulého století, se o nedonošené
a nemocné novorozence nikdo moc
nezajímal. Děti, které se narodily s váhou
pod jeden kilogram, se v podstatě odepisovaly a umíraly. Já měl v té době už
dost nastudováno, některé publikace mi
posílali kolegové z emigrace. Věděl jsem
tedy, že existuje cesta, jak je zachránit.
A také jak zmenšit rizika následného

postižení. Proto jsem v nemocnici založil
komplexní intenzivní péči o patologické
novorozence.
Jaké byly začátky české neonatologie,
u jejíhož zrodu jste stál? Jak velké,
resp. malé děti měly tehdy, když jste
začínal, šanci přežít? Dnes je v Čechách dána hranice životaschopnosti
na 24. týden těhotenství, někdy se
lékařům podaří zachránit miminko
narozené pod touto hranicí. Přežít
mohou miminka, která neváží ani
500 gramů… To bylo tehdy asi nepředstavitelné, že?
Tehdy se jednalo opravdu o výjimku,
když přežilo takto malé miminko – na
rozdíl od současnosti. Toto zlepšení
souvisí s definicí viabiliaty (životaschopnost, schopnost přežít – pozn. redakce).
Prokázalo se totiž, že se dítě může plnohodnotně vyvinout již od 24. týdne
těhotenství. Kolegové porodníci začali
aktivně léčit matky již od tohoto období.
Oproti tomu dříve byl přístup k ženám pod 24. týdnem těhotenství spíše
konzervativní…
A od jakého týdne těhotenství se tedy
děti běžně zachraňovaly…?
Děti se většinou zachraňovaly od
27. týdne těhotenství.

nelíbilo. V Německu jsem probral ta
naše úmrtí s tamními lékaři. Ukázalo se,
že problém tkvěl v ampicilinu, který naši
porodníci podle tehdejší metodiky podávali těhotným ženám třeba při infekci
močových cest. Tento medikament není
toxický pro matky, ale u dětí vyvolává

u novorozenců a za svoje peníze ji tam
koupil. Ani v tuzemsku se nepořizovalo
vybavení hladce, naštěstí jsem našel způsob, jak to urychlit. Potřebovali jsme například nerezový plech na umyvadla pro
děti, abychom mohli tyto nádoby řádně
desinfikovat. Lhůty dodání byly neko-

I děti s nejnižší hmotností mají velkou
šanci být plnohodnotnými členy
dětské i dospělé populace.
rezistenci na antibiotika. V Německu mi
doporučili, abychom medikament změnili. Když jsme ampicilin vysadili, děti
přestaly mít infekce. Měl jsem obrovskou
radost, přestože v Praze tuto teorii nepřijali. Dívali se na mě skrze prsty jako
na venkovského felčara. Já ale dodnes
pokládám za svůj životní úspěch, že se
tímto způsobem povedlo během tří měsíců smrtelné nákazy vymýtit.

nečné, ale pomohli zdejší rybáři, moji
vděční bývalí pacienti. Dávali mi ryby
a já jimi dodavatele uplácel. A najednou
to šlo. Však jsme měli v té době na oddělení nejlepší inkubátory a vybavení nám
záviděli v celé republice.

Prý jste také z ciziny dovezl některé přístroje. A dokonce na vlastní
náklady…

Vzpomenete si na nějaký případ předčasného porodu, který vám obzvlášť
utkvěl v hlavě?
Na oddělení byl přijata holčička
o hmotnosti pouze 750 gramů. Rodiče
se jí zřekli a miminko se rozhodli dát
k adopci. My jsme ji důkladně vyšetřili

To je pravda, ale jinak to tehdy nešlo.
Chtěl jsem mít novorozenecké oddělení
vybavené na patřičné úrovni. U nás se
všechno dělalo na koleně. Nejlepší vybavení šlo pochopitelně v omezené míře
do Prahy. V Německu jsem například
sehnal váhu na měření bilance tekutin

a zjistili jsme, že by dítě mohlo mít dobrou prognózu. První oslovení zájemci
o adopci však o holčičku neměli zájem.
Naštěstí se objevili zájemci jiní, kteří na
adopci čekali již dlouho. Po opakovaných rozhovorech se rozhodli dítě přijmout a holčička tak našla svou rodinu.

Je něco, na co jste zvláště hrdý – co se
vám během lékařské praxe skutečně
podařilo?
Podařilo se mi založit v Českých Budějovicích první intenzivní péči pro
patologické novorozence v republice.
S odstupem času vnímám ale jako svůj
nejtěžší úkol zlikvidování infekce na novorozeneckém oddělení.
Jak to tehdy s onou nákazou novorozenců v Českých Budějovicích bylo,
pane profesore?
Přišel jsem na to, proč se na novorozeneckém oddělení českobudějovické
nemocnice rozšířily nákazy dětí. Byla
to dost dramatická situace. Tehdy jsme
žili v Československu v izolaci, internet
nebyl. Já si nechával dovážet odborné
časopisy ze zahraničí, vyslýchala mne
kvůli tomu i tajná policie. Novorozenci
nám umírali, nikdo nevěděl, proč a já se
už na to nemohl dívat. Nakonec se mi
povedlo získat devizový příslib a vyjet
do Mnichova, což se mnohým kolegům

8. číslo
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Po 22 letech jsem jako děkan Jihočeské
fakulty tuto dnes již slečnu promoval
jako magistru.
Rodiče předčasně narozeného miminka – „včera a dnes“. Jak se v průběhu
času změnilo postavení rodičů na od-

děleních českých neonatologií?
V dřívějších dobách byl osobní kontakt rodičů s novorozencem na JIP značně omezen. Vyplývalo to především ze
strachu z nebezpečí zanesení infekce.
Tento systém se však ukázal jako nevhodný. Takže tzv. klokánkování se postupně rozšiřovalo spolu s dalšími způsoby kontaktu rodičů s nedonošeným
miminkem, což plně podporuji a vítám.
Protože toto číslo našeho časopisu je
věnováno mužům – musím se zeptat:
myslíte si, že by měli klokánkovat
i tatínci?
Tatínci by měli nejen klokánkovat, ale
měli by se účastnit, společně se ženami,
všech aktivit, a to i v době před porodem.
Zastávám teorii „těhotných rodičů“.
Změnil se svět a s ním se mění i podoba rodičovství. Dnes je samozřejmostí,
že aktivní úloha muže začíná ještě před
narozením dítěte. Tady právě to nejlépe
vyjadřuje pojem „těhotní rodiče“, nikoliv
pouze těhotná žena. Přesto bych zejména
u malých dětí zdůraznil nenahraditelnou
roli matky. Vždy záleží na dohodě mezi
partnery, žádný by si neměl dělat násilí.
Nic není povinné, ani účast otce u porodu.
Jak si podle vás stojí naše dětské lékařství ve srovnání s vyspělou cizinou?
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Česká medicína má svá specifika, a to
především v oblasti prevence. Ta možná ještě lépe fungovala za socialismu.
Současné dětské lékařství je na vysoké
úrovni, tak jako veškerá medicína. Vedle
prevence dbá na dokonalost terapie.
Nikoliv náhodou patří Česká republika
mezi země s nejnižší novorozeneckou a kojeneckou
úmrtností na světe, tvoří ji
jen dvě promile. Na to můžeme být pyšní.
Vy sám máte dvě děti. Když
byla vaše paní těhotná,
bál jste se, aby neporodila
předčasně? Bojí se přední
český neonatolog toho, že
bude koukat na své dítě
do inkubátoru? Napadala vás se strachem tato
možnost…?
V době těhotenství mé
ženy jsem neměl tak velký
strach z toho, zda bude dítě
nedonošené… Více jsem se
obával eventuálního poškození dítěte
během porodu. V tu dobu byla prenatální diagnostika ještě na nízké úrovni.
I já mám ale v blízké rodině případ předčasně narozeného miminka. Moje setra
porodila holčičku o hmotnosti pouhých
800 gramů, to bylo na tehdejší dobu
skutečně velmi málo. Moje neteř však
zabojovala a dnes je z ní absolventka
magisterského studia.
Obě vaše děti si sice zvolily zdravotní
profesi, ale ve vašich šlépějích nejdou,
ani jeden z nich si nezvolil obor pediatrie…. Mrzí vás to?
Nemrzí. Můj syn měl nastoupit na
pediatrii. V poslední chvíli se ale rozhodl
pro porodnictví. Chybělo tedy málo
a téměř se v mých stopách vydal, ale on
si chtěl vyšlapat svoji cestu. (MUDr. Miloš
Velemínský, Ph.D., se v červnu roku 2018
stal primářem Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice České Budějovice,
kde posledních 13 let působil jako zástupce předchozího primáře – pozn. redakce).
Dcera pracuje jako fyzioterapeutka a je
to člověk s velkou empatií. Jak říkám
„člověk člověčí“.
….vím, že se již těšíte také ze čtyř
vnoučat a pěti pravnoučat. Přál byste si, aby dynastie lékařů v rodině

pokračovala a medicínu si zvolilo i některé z nich?
Ano, moc bych si přál, aby i některý
z potomků mých potomků pokračoval
v lékařském povolání, ale to se teprve
ukáže.
Pane profesore, dokázal jste si při
svém pracovním vytížení najít ještě
čas na nějaké koníčky?
Ale ano. Věnoval jsem se chovatelství
a myslivecké kynologii. Založil jsem
v Třeboni společnost Hafík, která se zabývala canisterapií čili léčbou, při které
se využívají psi. Tato organizace dosud
existuje. Vztah ke zvířatům mně nejspíš
předal tatínek. Choval jsem králíky a holuby. Míval jsem na chov kokršpaněly
a také perské kočky. Zvířátka to byla
nádherná, dokonce jsem s nimi jezdil
i po výstavách. Komunita chovatelů mi
ale časem přišla trochu zvláštní…
Teď už mám jen jednoho jezevčíka.
Pane profesore, je něco, co byste chtěl
vzkázat našim čtenářům – tedy čerstvým rodičům předčasně narozeného
miminka?
Dle dosavadních výsledků lze konstatovat, že i děti s nejnižší hmotností mají
velkou šanci být plnohodnotnými členy
dětské i dospělé populace. Dá to více
práce a přináší to více starostí, ale stojí
to za to.
Přejeme panu profesorovi hodně zdraví,
síly a spokojených, usměvavých pacientů. Děkujeme!
Autentický rozhovor, který s panem profesorem vedla Petra Kašparová je doplněn
texty z knihy „…takový je život“ autorky
Ivany Karáskové (vydané v nakladatelství
TRITON v Praze roku 2018).

Co je pro mě nejtěžší?
Odejít včas z práce…

or
rozhov

Ondřej Šalanský – zdravotní bratr u Apolináře
Ondřeji Šalanskému je 30 let. Sedmým
rokem pracuje na neonatologii u „pražského Apolináře“. Pomáhá miminkům
hned po jejich příchodu na svět – je
součástí týmu apolinářské JIRP, ARO.
Jaká byla jeho cesta na neonatologii? Jak
se cítí v ženském kolektivu? …a jaký je
z jeho pohledu rozdíl mezi přístupem
otce a matky předčasně narozeného
dítěte? Nedoklubko Ondřejovi velmi
děkuje za čas, který věnoval rozhovoru
a zejména pak za otevřené a upřímné
odpovědi, které dávají nahlédnout nejen
na práci, ale i do duše zdravotního bratra pečujícího o ta nejmenší miminka –
předčasně narozené děti.
Profese zdravotní sestry (respektive
bratra) – to obvykle nebývá volba
chlapců, kteří se na konci základní
školy rozhodují, kterým směrem se
v profesním životě vydají…. Co vás
vedlo k výběru tohoto povolání? Byla
cesta tímto směrem jasná a přímá?
Spíše, než k dálnici amerického středozápadu bych svou cestu přirovnal k proplétání se křivolakými jednosměrkami
na pražském Starém Městě. Začalo to
střední elektrotechnickou průmyslovkou, oborem Automatizovaná konstrukce ve strojírenství. Už tehdy mě to táhlo
k horské službě, školu jsem však dokončil. Pak jsem se zastavil v koktejlovém
baru a strávil téměř rok jako barman.
Zajímavá zkušenost, ale přišel čas vydat
se dále. Studovat zdravotnického záchranáře. Během studia jsme měli dlouhodobou praxi na záchrance. Tenkrát ještě
platilo, že se jezdilo hlavně ke skutečným
případům. Záchranáři nebyli tolik vytíženi nesmysly, jako je tomu dnes. A tam
jsem si všiml zajímavého jevu. Záchranáři jsou obvykle tvrdí, sebejistí, máloco
je rozhodí. Ať se děje cokoliv, srší humorem. Tedy téměř cokoliv. Stačil obyčejný
výjezd k převozu rodičky do porodnice
a chlapi znervózněli. Podobné to bylo při
výjezdech k velmi malým dětem. Bylo
to až komické, jak tihle tvrďáci náhle
změkli.

Studium jsem končil za doznívající
finanční krize. Volná místa se rychle obsadila novými absolventy. Já mezi nimi
nebyl, jelikož mě čekala velká cesta do
Spojených států. Po návratu jsem místo
na záchrance nesehnal. Než se nějaké

pracují. Fascinoval mě i miniaturizovaný
zdravotnický materiál. Že při výkonech
nejde o práci rukou, ale o přesnou a jemnou práci prstů. Do péče o malé pacienty jsme se zapojit nesměli, ale samotný
poutavý výklad staniční sestry Šárky
Harvánkové na mě zapůsobil. Po roce
jsem si vzpomněl přesně v ten správný
okamžik.
Jak se cítíte ve vesměs ryze ženském
prostředí zdravotních sester?
Dnes už dobře, většinou. Zvykl jsem si,
už mi to nepřijde.
Je ale pravda, že určitou dobu jsem
uvažoval o odchodu. Nějakou dobu jsem
to kompenzoval „mužskými“ pracemi,
např. brigádou na stavbě podií. Měl jsem
silnou potřebu tvrdé chlapské práce.
Z žen jsem jednak bláznil, navíc jsem cítil,
že zvolna zženšťuji. Přestával jsem se cítit
jako chlap. Nakonec jsem zkrátil úvazek
a začal jezdit na záchrance. Tím se to vyřešilo, problém v mé hlavě vymizel.

uvolní, rozhodl jsem získat zkušenosti
s těmi nejmenšími a tím snížit případnou nervozitu při výjezdech. Zamýšlel
jsem zůstat jen několik měsíců. Na
neonatologii jsem však zjistil, že obor je
náročnější, než jsem si představoval. Bylo
toho mnoho, co se naučit. A díky mé
touze učit se, mé myšlenky na záchranku
ustoupily stranou.
Jak dlouho už pracujete s nedonošenými miminky? Proč jste se rozhodl
právě pro tuto nelehkou specializaci
a rozhodl jste se pracovat na neonatologickém oddělení?
Na neonatologii pracuji sedmým
rokem. Proč zrovna Apolinář? Byli jsme
zde na krátké exkurzi během praxe v porodnici. Zatímco na porodním sále jsme
se o rodičky i novorozeňata starali, na
neonatologickém ARO se jednalo pouze
o pasivní prohlídku. Byl jsem ohromen,
jak malá stvoření dnes dostávají šanci na
život. A dokáží ji chytit. Obdivovali jsme
sestřičky, jak precizně s těmi tvorečky

Jak na vás rodiče miminek reagují?
Bývají překvapeni, že místo ženy vidí
muže…? Vadí vám, když je někdo
překvapen nebo jste naopak rád onou
zvláštností a výjimkou ze zvyklostí
(kdy na pozicích zdravotních sester
pracují hlavně ženy)?
Asi záleží, za jakých okolností se poprvé setkáme. Když je prostor představit se,
překvapení většinou nevnímám. Někdy,
nezřídka, však za mnou přicházejí rodiče
od jiného miminka, než mám na starosti,
a začnou oslovením „pane doktore“.
Často se stává, že rodiče neví, jak mě
oslovit. A já jim s tím moc nepomohu.
Na oslovení „sestřičko“ většinou reaguji
s pobaveným úsměvem. „Bratře“ zní jako
z Vinettoua nebo kláštera. „Záchranáři“,
což by u mě bylo nejpřesnější, jde zase
špatně přes pusu. Tak říkám: „Říkejte mi
Ondro.“
Rozmanitost reakcí nebo případný
moment překvapení mi vůbec nevadí,
naopak mě baví. Mám rád pestrost
a oživení.
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Když to vezmu
z opačné pozice,
když jsem byl
pacientem nebo
i praktikantem,
muž na pozici
sestry byl pro mě
vždy příjemným
překvapením.
Dokážete říci, co
pro vás bylo na
začátku výkonu
vašeho povolání
zdravotníka na
neonatologickém
oddělení nejtěžší
a co je pro vás
nejtěžší nyní, když
práci a prostředí
již dobře znáte?
Ženy, ženy, ženy. A zase ženy. Od
střední školy jsem byl v mužských kolektivech. Jednat s holkami jsem moc
neuměl. Vlastně jsem se jich bál. Věděl
jsem, že na oddělení žádný bratr nebude.
A i to pro mě byla výzva. Ukázalo se, že
těžší, než jsem si původně představoval.
Nastoupil jsem do kolektivu čtyřiceti sester. Při přebírání směn jich bylo
přítomných kolem dvanácti, různě
prostřídaných. Všechny v bílých kalhotách a halenách. Pro mě byl neskutečný
problém je vůbec poznat! Teď nemluvím
jen o zapamatování jmen, ale rozeznat je
od sebe. To oblečení omezovalo individuální charakteristiky. Některé holky podobných postav a barvy vlasů mi prostě
splývaly. Tudíž se mi stávalo, že jsem se
někomu nepředstavil nebo ho nepozdravil, v domnění, že jsme se již zdravili. Jelikož těch služeb je jen patnáct, s některými kolegyněmi se potkáte poprvé až po
více než měsíci. A já si nebyl jistý, jestli se
známe. Představit se někomu opakovaně
je faux pas. Nepředstavit se někomu vůbec na mě příznivé světlo také nevrhalo.

Čistě ženský
kolektiv má svá
specifika. Těžce
jsem si zvykal.
Velmi těžce. Ale
mnoho mě to
naučilo.
Co se pracovní
stránky týče,
první rok byl
nejtěžší strach.
Strach už ze
samotné manipulace s těmi
úplně nejmenšími dětmi. Jak je
bezpečně otočit.
Obzvláště, pokud mělo více
cévních vstupů
a bylo uměle
plicně ventilováno. A také strach, že
něco zkazím. Že pacientovi ublížím nebo
mu nepomohu tím nejlepším možným
způsobem.
Co je pro mě nejtěžší dnes? Odejít
včas z práce.

trochu psychologem rodičům předčasně narozených dětí. Je to pro vás
složitá role?
Jak kdy. Někdy to jde samo, někdy je
to složitější. Ale že by mě to někdy nějak
skličovalo, to ne.
Skuteční, studovaní psychologové nejsme, můžeme se jen snažit o jistou míru
opory. Hodně záleží na konkrétních lidech. K některému člověku to jde samo,
k jinému musím hledat správnou cestu
a k někomu ji třeba nikdy nenajdu. Když
tu cestu nenajdu, třeba ji najde jiná ze
sestřiček.
V první fázi rodiče často chtějí slyšet
pozitivní zprávy. Je to pochopitelné. Velmi často ale chtějí slyšet také pozitivní
předpovědi. Že to bude dobré. A to my
nevíme. Když je to špatné, nemůžeme
lhát. Dávat falešnou vazbu. A když je to
dobré – neznamená to, že to dobré bude
i zítra, za týden, za měsíc. Obecně však
jako sestry toho příliš říkat nesmíme.
Právo informovat o stavu dítěte náleží
lékařům. Co však dát můžeme, je klidné
a vstřícné jednání nebo pomáhat navozovat pouto mezi rodičem a dítětem.

Co vás na této profesi naopak nejvíc
baví, uspokojuje, motivuje? Co je vaším hnacím motorem v práci?
Práce s těmi nejmenšími, čistými, nevinnými. Práce tam, kde začíná život. Ale
nezačíná snadno. Začíná mnohdy „setsakra“ složitě. Je to o síle těch jedinců. Je to
o podmínkách, jaké jim vytvoříme, aby
tu sílu mohli využít. Je to i o nás, abychom jim pomohli tu sílu najít.
Není zde stereotyp. Střídají se náročná
období s pohodovými, celý obor se rychle vyvíjí, upravují se postupy.
Nejvíce mě baví příjmy. Ta chvíle, kdy
čekáte na sále a nevíte, co přijde. V jakém stavu vám miminko přinesou.

Je v této roli (v roli psychologa) rozdíl
mluvíte-li s ženou – matkou a mužem
– otcem? Reagují z vašeho pohledu
odlišně?
Určitě, rozdíly mezi mužem a ženou
jsou. Matka v sobě děťátko nosila, byla
s ním spojená. Pouto existuje. Svou roli
sehrávají též hormony. Muž dítě spatří
poprvé až u nás. Pouto se musí vytvořit.
Nic neplatí absolutně, ale můj dojem
je, že muži jsou zpočátku praktičtí, více
věcní a snáze se s nimi domluvíte na
technických záležitostech. Setkání s matkou u dítěte je více emotivní, vyžaduje
jemnější styl řeči, pomalejší tempo, informace je třeba zopakovat, říci více způsoby. Často se hodně ptá, vyžaduje mnoho
informací, ale z důvodu rozrušení si je
nepamatuje a příště je vyžaduje znovu.
Obecně je tedy jednání s otcem v první fázi jednodušší. Později se rozdíly
mažou a někdy i otočí. Zvláště v případě
otců typu „nedůvěřivý hlídač“

Zdravotní bratr – stejně jako sestra
– na neonatologii musí být také tak

Martina Jurčová – koordinátorka Nedoklubka pro nemocnici v Mladé Boleslavi
potkala Ondřeje na neonatologii, když docházela za svým synem Timotejem, který
se narodil ve 24 + 5 týdnu těhotenství. O Ondřejovi řekla: „Keď mal u nášho Timiho
službu Ondrej, cítila som po odbornej stránke istotu a kľud. Svoju prácu robieval s rozvahou a prehľadom… V ženskom kolektíve sestričiek svojou osobnosťou a prístupom
rozhodne vynikal. Emočne sa k nám rodičom priblížil veľmi málo, působil uzatvorene,
nedostupne a mlčanlivo. Doteraz na neho ale s manzelom radi občas spomíname,
ako na rozvážneho profesionála a týmto ho zdravíme a tou cestou ďakujeme. “
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Uvítáte, když po čase přijdou rodiče ukázat své – původně předčasně
narozené – dítko? Vidíte rád své již
odrostlejší bývalé pacienty?
Rozhodně. Vidíme je rádi! Mých
pacientů byly stovky, z těch prvních

jsou již malí školáci. Viděl jsem z nich
pár desítek.
Mnohdy je nepoznáme a pak diskutujeme a hledáme, kdo že to za námi přišel. Většinou to rozluštíme, postupně si
vzpomeneme. No a někdy taky ne. Když
třeba není přítomný nikdo z dotyčných
sestřiček nebo se u nás dítě ohřálo
jen na skok. Ale to nevadí, každého

bývalého pacienta vítáme. Je to motivace do další práce.
Vykonáváte psychicky velmi náročné
zaměstnání – jakým způsobem odpočíváte a relaxujete?
Víte, já to mám v životě nastavené trošku jinak. Kromě této práce po letech znovu studuji. Vzdělávám se ve více oborech.

Věnuji se podnikání. Práce na neonatologii bývá náročná, ale hlavně mě baví.
Často se tak stává i mým relaxem.
A jiný relax? Sluneční paprsky. Stoupání do vysokých hor. Pohyb na skialpech.
Vánek s vůní borových lesů. Úsměv chudých domorodců. Šálek kvalitního čaje.
Zvuk mořského příboje. Poslech hluboké
hudby. Ponoření do vlastních myšlenek.

A pak to přišlo

příběh

Vlastimil Novák – otec Niny, narozené 15. února 2018
Celý život jsem tzv. plánovací typ, tedy
člověk, který má rád vše pečlivě a dopředu naplánované a když se náhodou
nepodaří plán perfektně dodržet, je
zle. A tenhle, možná nejdůležitější plán
mého života, dle mých představ vážně
nevyšel. Možná právě proto už vím,
že dokonalý plán není všechno a někdy je třeba improvizovat. Ale pěkně
popořádku…
Stejně jako všechno před narozením
naší milované dcery, i její početí bylo
plánované. Přáli jsme si holčičku a to se
nám také splnilo. Od určité doby však
začal plán nějak pokulhávat a já znervózněl. „Co se stane, když…,“ říkal jsem
si. V hlavě mi čím dál častěji znělo: „Co
bychom dělali, kdyby…?“ Tyto otázky
si asi klade každý nastávající rodič, ale
odpovědí se nedostává. Netrvalo dlouho
a ono se opravdu něco stalo. Manželka
skončila v nemocnici. Poprvé. Za týden
byla propuštěna, ale já už věděl, že tyhle
situace budu jen
těžko zvládat. Už
od počátku našeho vztahu velmi
špatně nesu, když
je jí zle a já nemohu pomoci. V tu
dobu už byla obava dvojnásobná.
Uběhl nějaký
čas a přišlo narušení plánu číslo
dvě. Manželčin
hektický odvoz do
nemocnice poté,
co jí odtekla část
plodové vody, byl
pro mě velkou

zkouškou. Strach ve mně
narůstal každým okamžikem
geometrickou řadou. Tenhle
den, ale ještě nebyl ten, který
bude mít Nina v rodném listě
už navždy. Trvalo dalších devět
dlouhých dní, kdy lékaři porod
oddalovali ku prospěchu stavu
naší dcery. Celé moje psychické rozpoložení zhoršoval fakt,
že jsem svou ženu nemohl
kvůli chřipkové epidemii v nemocnici ani navštívit. Díky
bohu za videohovory!
A pak to přišlo. Volám ženě,
že jdu spát a ozvu se zase ráno.
Omyl, jde se na porodní sál. Do porodnice jsem přijel přesně načas, ale přímo
k porodu jsem si netroufl. Tak pomalu
mi neubíhal čas ani při té nejnudnější
školní hodině. Po nekonečném čekání
jsem se konečně dočkal a porodní asistentka okolo mě nesla Ninu. Stručně
mi řekla, co se
bude dít a hned
se za ní zabouchly dveře.
Dcera je v pořádku! Narodila
se o měsíc a půl
dříve a můj plán
byl zapomenut.
Inkubátor,
mraky informací od lékařů,
vyplnit dokumenty, moje
neskutečná
radost a zároveň asi největší
strach, který

jsem v životě zažil. To jsou věci, které
jsem v tu chvíli ani nestíhal zpracovávat.
Pak jsem dostal možnost se k Ninušce
přiblížit a hned jsem věděl, že můj život
patří jí. Dalších mnoho dlouhých dní
jsem mohl „své holky“ vidět zase jen přes
displej mobilního telefonu. Ale ten pocit,
když jsem si je v porodnici vyzvedával,
ten dlouho nezapomenu.
Nina od té doby už dost povyrostla
a dělá nám radost. Nějaké drobné zdravotní obtíže spojené s předčasným narozením se jí bohužel nevyhnuly, doktory
navštěvujeme častěji než některé příbuzné, ale ona to zvládne. Je to bojovnice,
které budeme stát celý život po boku, ať
už jí cesty zavedou kamkoliv.
Naší dceři jsem v den, kdy jsme zjistili,
že je manželka v jiném stavu, založil
e-mailovou schránku, kam jí píšu všechny důležité milníky její existence a posílám průběžně fotografie. Nevím, jestli to
ocení, ale v den jejích 15. narozenin dostane k této schránce heslo, aby si mohla
přečíst, jak velký kus cesty ušla…
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Co napsaly maminky o tatíncích
Lucie Kovářová
Emminka 30 + 3 t. t.,
1225 g, 40 cm. Tatínek byl první, kdo
naši dceru spatřil,
kdo viděl, jak je
malinkatá a krásná.
Pomohl hlavně tím,
že prostě byl, že jsme
tou strastí procházeli
spolu. Oba jsme měli
strach, oba jsme se navzájem utěšovali (on mě víc). Když nemusel být v práci, nebylo dne, kdy by nejel se mnou za malou. Vždy
seděl u inkubátoru a hleděl na ni s neskutečnou láskou, držel ji
za ručičku, hladil ji, krmil přes sondu. Když si jí konečně mohl pochovat, byl neskutečně šťastný, až mu to vehnalo slzy do očí.

Kateřina Pekařová
Moje těhotenství
se začalo kazit již
v 18. týdnu. Od té
doby jsem byla
několikrát v nemocnici, až si mě tam ve
25. týdnu nechali. Ve
25. týdnu těhotenství
mi byla provedena
cerkláž a já jsem
následně v nemocnici zůstala až do porodu. Můj problém byl, že
jsem čekala dvojčátka a začínala jsem se otevírat velice brzy. Můj
muž za mnou každý den na rizikové oddělení do nemocnice jezdil.
Až jsem mu jednou ráno (19. 6. 2018) psala, že mám špatný pocit
a divné bolesti, že asi skončím nahoře na sálech. Pak jsem šla na
vyšetření a opravdu, verdikt zněl: „Jste na šest centimetrů otevřená.
Buď vám uděláme císařský řez, nebo vyvoláme přirozený porod,
jsou-li miminka ve správné poloze.“ Okamžitě jsem volala manželovi, kterému se nechtělo mé zprávě věřit – byl již na cestě do
práce. Otočil auto a jel okamžitě za mnou do nemocnice. Bohužel
to nestihl, ale když mě vezli ze sálu, už tam byl a šel se podívat za
našimi holčičkami. Později, když jsem mohla zapnout telefon, jsem
dostala fotky a mohla s ním mluvit, byl dojatý a říkal, že holky jsou
krásné. Po císaři jsem byla šíleně bolavá a první dny mě za nimi
musel odvést, protože jsem nebyla schopna na JIRP sama dojít.
Holčičky nám na klokánkování dali čtvrtý den, kdy mě zároveň i po
nekonečném měsíci propouštěli domů. Pak jsme za holkami jezdili
každý den a vozili jim mléko. Když nám je přesunuli na IMP, tak
nám sestřička nabídla, že už se o ně můžeme pomalu začít starat.
Takže manžel začal přebalovat a krmit stříkačkou. Pak konečně po
čtyřech týdnech nastal den, kdy jsem mohla k holkám nastoupit.
Manžel u nás byl každý den a koupal. Já jsem se šíleně bála koupat
tak malá miminka, v tu dobu měly holky nějakých 1700 gramů.
Když nás pak propustili domů, manžel mi byl a stále je velkou
oporou. S holkami hodně pomáhá, dokáže v podstatě vše, kromě
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vzkazy

kojení. Dokonce i nosí v nosítku a užívá si to. Moc si toho vážím,
protože z okolí vím, že to bohužel není samozřejmost. Celou dobu
mě držel nad vodou a říkal, že všechno bude dobré. Jen, když jedné
holčičce zjistili prodělané krvácení do mozku, tak ztratil svou sílu,
v ten moment jsem se ale sebrala já a podpořila zase já jeho.

Katka Potůčková
Dcera se narodila v 31. t. t. s váhou 1430 gramů. Den po narození jí praskla plíce, tak jsme si
„užili“ náročné chvilky. Manžel mi
hodně pomohl psychicky. Dvakrát denně volal do nemocnice,
aby zjistil, jak dceři je, já toho nebyla schopná, tak strašně jsem se
bála, že bych do telefonu brečela.
Každý den jezdil za mnou do
porodnice, pak za dcerou, která
ležela v jiné nemocnici. Zařídil
všechno, co mohl. Byl mojí oporou, bez něj bych to neustála.

Dominika Kubinová
Naše Rozárka se narodila ve
FN Ostrava ve 25. t. t. akutní
sekcí. Nejvíce mi můj muž pomohl po psychické stránce, když
jsem na tom nebyla zrovna
nejlépe a ze všeho, co se stalo
jsem obviňovala sebe. Rózinka
po porodu vážila 690 gramů
a měřila 32 cm. Manžel neměl
strach Rózinku přebalit, změřit
jí teplotu a ani klokánkovat.
Je to opravdu dokonalý tatínek
a manžel! Na fotce má Rózinka
pět dní…

Lucinka Linhartová
Amálka 28 + 2 t. t.
První pomoc byla už
jen ta, že jsme na to
byli prostě dva. Vím,
že situace pro něj
byla stejně tak těžká
jako pro mě, a ještě
měl sílu mě neustále
podporovat, že to
prostě všechno dobře
dopadne. Museli jsme se přestěhovat k mým rodičům, nemocnice byla od domova 150 km a od rodičů 10 km. Zvládal se po

dobu dvou měsíců starat o naši tříletou Lucinku, musel nechat
práce, kterou po našem propuštění domů dlouho doháněl a ještě
každý den jezdil za mnou a za Amálkou. Ale kdybych měla vybrat konkrétní situaci, tak asi tu, když dva dny před odchodem
domů si lehl na pokoj místo mě k Amálce a já jela k nám domů,
kde dva měsíce nikdo nebyl, abych tam mohla uklidit a připravit
vše pro maličkou Amálku. Byl tam úplně celý den, mezi ostatními maminkami.

Eliška Sovová
Tomášek se kvůli preeklampsii narodil v 35 + 5 týdnu
těhotenství, měl 1740 gramů
a 42 cm. Od začátku, kdy jsem
byla v první nemocnici Domažlicích, jezdil za mnou přítel
den co den, po převezení do
FN na Lochotíně v Plzni také.
První den jsem byla na JIPu,
druhý den jsme společně šli za
maličkým a přítel hned klokánkoval. Nebál se ho, pomáhal
jak psychicky, tak fyzicky (po
císařském řezu). Těšil se, až nás
pustí domů, že už budeme všichni pospolu. Doma, kdyby mohl,
tak snad i kojí. Byl to úžasný otec, přítel. Píši byl, jelikož v srpnu
2018, kdy malý měl skoro čtyři měsíce, měl tragickou autonehodu, při které zemřel a já zůstala s malým sama. Malý mi
ukázal, jak bojovat, proto bojuji i já a nevzdávám se. Doufám,
že na malého dává pozor a že z něj vyroste taky tak úžasný
člověk jako byl jeho tatínek.

Magdalena Čambalová Kovářová
Kristiánek 35 + 0 t. t., 2700 g
a 45 cm. Je velký bojovníček, ještě
co byl v bříšku. Můj muž byl velkou oporou po dobu těhotenství
a nejen on, ale celá moje rodina.
Od 19. týdne těhotenství jsem
ležela v nemocnici s krátkým čípkem. Všichni lékaři říkali, že nedokáží říct, jestli vůbec vydržíme
do 24. týdne. To bylo to nejtěžší,
protože třičtvrtě roku předtím
jsme přišli o holčičku. Když jsem
došla do 24 + 0 tak už rychle dávali kortikoidy v 25 + 0 mě převáželi do FNB na „Obilňák“, protože jsem byla otevřená a byly vidět
porodní vaky. Dokud jsem byla u nás v nemocnici, manžel jezdil
každý den, protože to bylo jen nějakých 35 km od domu. Po převozu do Brna se na víkendy stěhoval k mé sestře, protože to jsme
už měli přes 100 km. Každý den za mnou někdo jezdil z rodiny,
abych na tu tíhu, strach, bolest kontrakcí nebyla sama. Lékaři
každý den říkali, že jsem časovaná bomba, kdy nikdo neví ani
dne a ani minuty, kdy to přijde, ale že to bude brzy. Třikrát se
to podařilo zastavit. A u všeho se mnou byl můj úžasný manžel

a má rodina. Když už si mě přivezl domů ve 35. týdnu, tak čtyři
hodiny na to mě vezl do porodnice zpět. Jela jsem klidná, myslela
si, jak mi malého dají na pokoj a už to bude bez komplikací,
když jsme došli až sem. Nakonec malý byl velký, ale musel do inkubátoru. Měl infekci. Bylo těžké ho nemít u sebe a chodit se na
něj jen dívat, nemoct si ho ani pohladit. Vidět ho s infuzí do hlavičky, kam dostával všechny léky a slyšet ty všechny přístroje, jak
tam pípají. Kristiánek byl ale strašně šikovný, kyslíku dostával
jen 22 %, ale i tak jsem za ním každý den chodila se strachem,
aby se mu zas nepřitížilo. Vždy jsme to spolu ale zvládli. Tímto
bych chtěla poděkovat celé rodině, a především mému úžasnému muži za podporu po celou dobu. Fotka je z prvního dne, kdy
jsme si mohli Kristiánka pochovat.

Jitka Kratochvílová
Na fotografii je
zachyceno první klokánkování tatínka.
Berenika se nám
narodila ve 30 + 4
týdnu těhotenství
(1270 g, 36 cm). A já
jsem kvůli špatnému
zdravotnímu stavu
nebyla schopná s ní
prvních pět dní být (ležela jsem na ARO) a tak mě úplně bez diskuze nahradil tatínek. Ten věčně uspěchaný a časově zaneprázdněný muž se ze dne na den stal pečujícím a milujícím tatínkem
(všechna práce šla stranou). Byl a je mi velkou oporou.

Marie Kunstátová
Jenda, narozen 9. 2. 2017
ve 32 + 6 týdnu těhotenství
s 2380 g a 44 cm. Manžel mi byl
velkou oporou, když jsem začala
v noci krvácet a předčasně mi
odtekla plodová voda, zrovna
jsme byli s dětmi na horách,
měly jarní prázdniny a manžel
mi zavolal záchranku, která mě
z Deštné v Orlických horách odvezla do Rychnova nad Kněžnou
a pak do Hradce Králové. Manžel
byl skvělý, jak se postaral o naše
tři děti, se kterými vydržel ještě
den na horách, a zatímco mě druhý den dopoledne odvážela záchranka do Prahy na Bulovku, kde se hned po příjezdu rozhodli
k provedení císařského řezu, kvůli odlučování placenty, manžel
odpoledne děti zabalil a přivezl je v pořádku domů, a ještě stihl
doběhnout na krátkou návštěvu. Byl naprosto úžasný a odvážný,
Jeníka si pohladil i přebaloval dříve než já, dlouho jsem v sobě
hledala sílu a s jeho pomocí jsem to zvládla. Děti připravil na setkání se sourozencem a sourozenci svého malého brášku krásně
přivítali mezi sebe. Díky předčasnému porodu jsme si uvědomili,
že nic není samozřejmost a o to více si vážíme každého okamžiku. Moc děkuji, že tu jsi.
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Tatínci by mohli u nás na oddělení
dělat všechno jako maminka,
profil
ale musí si troufnout a chtít
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. – lékař, neonatolog,
primář novorozeneckého oddělení, bývalý předseda
České neonatologické společnosti, senátor, kantor a skaut
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.,
primář novorozeneckého
oddělení FN Olomouc je
bývalým předsedou České
neonatologické společnosti
České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně,
která je garantem péče
o novorozence v České
republice. V této funkci
se mu podařilo mnohé.
Mimo jiné například vyjednat dotaci v rozsahu
asi 90 milionů korun z tzv.
Norských fondů v letech
2009 a 2016, která byla
věnována všem 12 perinatologickým centrům
v republice. Stejně tak se
mu podařilo získat peníze
v rámci IROP Evropské
unie v rozsahu asi 750 milionů korun pro zakoupení
nových přístrojů pro 12 perinatologických
centrech v České republice, tedy pro novorozenecká oddělení a porodnice. Na
podzim roku 2016 byl MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., zvolen jako nestraník senátorem

za obvod č. 61 – Olomouc a odstoupil od
funkce předsedy ČNeoS.
Je téměř neuvěřitelné, jak složitá
a zdlouhavá byla jeho cesta k neona
tologii.

„Hodně se mluví o developmental care – vývojové péči, a ta je postavena na tom,
že se ví, že děje, které se odehrávají v mozku i nezralého dítěte, jsou fantastické
a převratné, nejdynamičtější v celém životě člověka. Otevírají se některé technologické možnosti, třeba funkční magnetická rezonance, kdy je vidět, které části
mozku se zapojují a které naopak ne, jak funguje bílá hmota mozková, jak šedá
hmota mozková. Jistěže jsou to veliká tajemství. Když jsem byl mladší a když jsem
se díval na ty děti, které jsme měli na intenzivní péči, tak jsem si vždycky říkal,
co se jim asi honí hlavou. Leží, koukají do stropu, mají otevřené oči … tam něco
musí být, v té hlavičce se něco musí odehrávat. Jsou to barvy, zvuky? Ukazuje se,
že se tam opravdu dějí věci mimořádné, i když pořád ještě nevíme. Ale začíná se
o tom mluvit, a to je dobře.“
Citace z rozhovoru, vedeného nadačním fondem Děti na dlani – brožura
Když maminka zpívá v inkubátoru

16

8. číslo

Lumír Kantor se narodil
v Olomouci. Jeho tatínek byl
profesionální muzikant a maminka pracovala na Lékařské
fakultě Univerzity Palackého
a ve Fakultní nemocnici.
V 9. třídě nesložil přijímací
zkoušky na střední školu a po
prázdninách tedy nastoupil
na učiliště, kde se vyučil elektromechanikem. Jak sám říká:
„Tři roky v učení mi daly do
života mnoho. Vyrůstal jsem
tak v realitě dělnické profese.
Chození do práce na šestou
ranní, dojíždění do školy a na
praxi, občas práce při plnění
plánu i v sobotu a neděli.
Setkání s mnoha obyčejnými
lidmi mě posléze vedlo k pochopení neobyčejnosti každého z nich.“ Aby mohl dále
pokračovat ve studiu na střední škole, musel složit rozdílové zkoušky
a nastoupil do druhého ročníku Střední
průmyslové školy elektrotechnické
v Mohelnici, kterou v roce 1983 ukončil
maturitní zkouškou mimo jiné z energetiky a elektrických přístrojů a strojů.
Po střední škole nastoupil do oddělení
odbytu opravny elektromotorů v MEZ
Olomouc-Holice. Ke svému prvnímu
zaměstnání pan doktor říká: „Moc jsem
nerozuměl tomu, co tam vlastně dělám.
A taky jsem nečekal, že mě budou chtít
už po několikáté do komunistické strany,
ale odolal jsem. Zážitkem byly takzvané prověrky nestraníků nebo jak se ta
podivnost jmenovala. Lidé, kteří si se
mnou běžně tykali, mi najednou vykali
a vytyčili mi několik nestranických cílů.
Jedním z nich bylo, že mám studovat
vysokou školu.“ A dodává: „Na popud
kamarádů a životních vzorů, i pod

vlivem normalizačního procesu, jsem se
rozhodl přihlásit na lékařskou fakultu.“
Půjčil si učebnice na Gymnáziu v Přerově
a rok se učil biologii, chemii a fyziku.
V roce 1984 úspěšně složil přijímací

studiem na učilišti. Díky těmto třem letům končil vysokou školu až v roce 1990.
„Mohl jsem tak zažít nádherné revoluční
měsíce ještě jako student. Účastnit se
manifestací, po nocích tisknout doma

Nevěřte všemu, co se
o českých porodnicích šíří.
Mnoho těch věcí jsou minulostí.
zkoušky. V jeho tehdejším zaměstnání
však z toho radost neměli. Byl předvolán
před fluktuační komisi, musel vystačit se
základním platem, dostal sedmiměsíční
výpovědní lhůtu a podobně. Jak sám ale
říká: „Tato šikana nebyla nic příjemného,
ale na druhé straně to paradoxně podpořilo mou motivaci. I přesto však na
toto období rád vzpomínám.“ Vysokou
školu vystudoval s vyznamenáním. Paradoxně je rád za zpoždění, které získal

v kuchyni s tátou a kamarády jednoduchou metodou letáky. Od té doby vím,
jak voní tiskařská čerň,“ vzpomíná. Od
začátku vysoké školy snil o dětském
lékařství. Fakultu ukončil v 28 letech
a na vše, co ho čekalo, se velmi těšil.
Nejprve uvažoval o praxi dětského praktického lékaře na Jesenicku, nicméně
po revoluci se poměry rapidně změnily
a bylo možné nastoupit do nemocnice
v Přerově. „Uposlechl jsem rady docenta

Navrátila, tehdejšího přednosty Dětské
kliniky Fakultní nemocnice a rodinného
přítele, abych do atestace pracoval jako
lékař dětského oddělení v nějaké menší
nemocnici.“ Tímto krokem získal dobrou
praxi, která mu později ulehčila náročný
přechod na Dětskou kliniku Fakultní nemocnice v Olomouci po atestaci v roce
1993. Pan doktor vzpomíná na své začátky na novorozeneckém oddělení: „Nešťastnou událostí pro mne byl odchod
mé paní primářky Helenky Župkové.
Měli jsem krásný vztah, takřka mateřský.
Nechávala mi volnou ruku na zavádění
nových postupů a měli jsme navzájem
jeden u druhého pevné zázemí a důvěru.
Právě v tomto období se nám podařilo
snížit novorozeneckou úmrtnost na
‚pouhou‘ desetinu. V mých začátcích
umíraly děti desetkrát více a nebylo výjimkou, že za noc zemřely i dvě.“ V roce
1997 MUDr. Lumír Kantor stal primářem
Novorozeneckého oddělení, a to již rok
po atestaci z novorozeneckého lékařství.

Jsem táta
Otcovství představuje vztah otce k jeho dítěti. Nejčastěji se utváří až po jeho narození. V dnešní době záleží jen na muži, jakou hodnotu mu přikládá a jak v roli otce obstojí. Otcovství je
jednou z nejnádhernějších životních etap. Je to dar: Nepovažujte své otcovství za samozřejmé,
ctěte každý okamžik, kdy můžete se svým dítětem být. Nepromeškejte období, kdy je vaše dítě
malinké. Bojujte spolu s ním o jeho život. Vždyť táta je přece stejně jako máma pro vaše dítě to
nejdůležitější, co v životě má.
Tím, že na svět přišlo miminko, pro vás vzniká nová životní zkušenost. Nejen, že jste manžel,
ale jste zároveň otec, který má svou vlastní novou rodinu. Vlastní rodina je takový malý tým,
který je závislý na sobě navzájem i na vás samotném, jako na ochránci, živiteli i laskavém partnerovi a otci. Právě nyní, kdy vaše miminko je tak maličké, vás vaše rodina potřebuje nejvíce.
Potřebuje vás vaše paní. Je nejistá, vystrašená, bojí se, je unavená, bezmocná, smutná, hledá
naději a sílu, kterou potřebuje pro vaše dítě. Jen vy ji dokážete uklidnit dát jí pocit bezpečí, zbavit ji pochybností o sobě samé,
nabídnout porozumění…
Potřebuje vás i vaše dítě. Cítit vaši lásku, vnímat váš dech, tlukot srdce i vaše doteky.
Čím můžete své ženě, matce svého novorozeného, pomoci?
Měla by vědět, že jste na blízku, i když právě třeba řídíte kamion ve Švédsku.
Važte si jí a berte ji jako plnohodnotného partnera. Neřešte problémy se zdravotníky bez ní, ale naopak s ní. Je to dítě vás
obou. Vaše partnerka je pravděpodobně daleko silnější než vy. Počítejte s tím.
Zařizujte věci, na které stačíte, a v nichž jste dobrý. Vozte ji na novorozenecké oddělení, travte tam s ní dlouhý čas. Pomáhejte jí s organizací života, s přípravou skleniček na mateřské mléko, s přípravou pokojíku. Vyřiďte matriku a další administrativní věci.
Občas se zeptejte, zda je „při té bídě“ vše tak, jak má být.
Vyslechněte a pohlaďte.

•
•
•
•
•

Uvědomte si, že se svou ženou, matkou vašeho miminka, byste měl strávit celý život. Tohle období je jen jednou z jeho životních zkoušek. Vydržte, bojujte o drahé bytosti a nevzdávejte to.
Citace z knihy Maličké miminko autorů Laury Janáčkové a Lumíra Kantora, vydané v nakladatelství Grifart za přispění Nedoklubka
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Jitka Palicová, maminka Jakuba, narozeného ve 26 t. t.
s porodní váhou 840 gramů strávila se svým synem na
oddělení FN Olomouc dlouhých 105 dní: Po porodu
syna jsme se panem primářem hned setkali. Přišla jsem
v 16 t. t. o plodovou vodu, měla jsem díru v obale a syn
vydržel 10,5 týdne bez ní a přežil i vyvolávaný porod.
S panem primářem Kantorem jsme se poprvé setkali
krátce po porodu. Následně jsme se vídali pravidelně
na oddělení, několikrát si s námi přišel pan primář
popovídat během chvil, které jsme trávili na oddělení.
Některé zdravotní sestřičky z oddělení nám opravdu
přirostly k srdci. S některými pracovníky – jak sestrami,
tak lékaři – jsme dokonce do dnes v kontaktu a často
se na ně obracím pro radu. Máme je moc rádi a rádi
se za nimi vracíme, když je nějaký svátek, volno nebo
něco slavíme… Jsme jim neskutečně vděčni. Jsou to tety
a strejdové našeho synka. Myslím, že každé dítě, co
se tam ocitne se jim vryje nějakým způsobem do srdce.
S maminkami, se kterými jsem se na oddělení potkala,
jsme udělaly fotoknihu a daly jsme jim ji jako dárek.
Myslím, že na oddělení pana doktora Lumíra Kantora
je ten nejlepší personál, co může být. Úžasní lidé, kteří
vědí, co dělají a dělají to naprosto skvěle!

V dnešní době se na svém oddělení, které má kapacitu 50 lůžek, spolu se svým
týmem, jež čítá téměř 80 zaměstnanců
stará o novorozence z celého kraje. Součástí oddělení je i resuscitační a intenzivní péče.
Toto číslo je věnováno mužům. Jak
moc důležitá je, podle vás, pro maličké miminko role otce? Je pro novorozence přítomnost otce stejně důležitá

Růžena Stejskalová vypráví o své zkušenosti s oddělením pana
primáře Kantora: Už to bude rok, kdy se mi ve 33 + 3 t. t. narodil
syn Darek. Abrupce placenty a následný „císař“. Když jsem druhý
den po porodu přišla poprvé na oddělení neonatologie, ujaly se
mne naprosto úžasné a usměvavé sestřičky. Jako každá maminka v této situaci i já to obrečela, přišly také výčitky… Sestřičky
byly ty, které mě uklidňovaly a mluvily se mnou moc hezky.
Laktační sestřičky mi hodně pomohly, jelikož kojení moc nešlo,
z čehož jsem byla taky hodně zoufalá. Trpělivě radily, pomáhaly
a podporovaly mě. Setkala jsem se tam s vlídným a přátelským
kolektivem, když jsem za Darečkem dojížděla, vždycky jsem se
na toto oddělení těšila. Viděla jsem, jak krásný přístup měli ke
všem dětem. Například při krmení, když sestřička držela maličké
miminko a krásně si s ním povídala. Jejich láskyplná péče doslova
sálala po celém oddělení. Lékaři také byli vždycky moc příjemní,
vše vysvětlovali, trpělivě a v klidu… Už jen jejich hlas v člověku
budil naději v to, že vše bude v pořádku. Na toto oddělení se vždy
ráda vracím, i když mě to tam stálo hrozně slz. Vypiplali nám
tam syna, a to v krásném, klidném a přívětivém prostředí. Hodně
jsme si povídali a vše bylo fajn… Nyní se tam chystáme na návštěvu, protože Dareček bude slavit své první narozeniny, a tak
bychom je chtěli oslavit dortem i se strejdy a tetami z olomoucké
neonatologie.

Vím, že se hodně zabýváte tzv. vývojovou péčí. Jak je na tom otec z pohledu
právě vývojové péče…?
Jednoduše. Zralý mužský je zdrojem
jistoty pro dítě i maminku. Od toho se
odráží i další vztahy v rodině. Otcovství
zodpovědné a láskyplné je prostě velký
kámen do mozaiky rodinných vztahů.
Setkáváte se s rodiči předčasně narozených dětí každý den již dlouhá léta.

Zralý mužský je zdrojem jistoty
pro dítě i maminku.
jako přítomnost matky nebo je na
začátku života role matky jedinečná a pro miminko je matka vlastně
jediná?
Potkal jsem se v životě s názorem, že
tátové vlastně nejsou pro výchovu dětí
potřeba… Každý, kdo se dívá na svět
s rozmyslem, musí vidět, že podíl ženského a mužského principu je pro zdravý
vývoj dítěte jedním ze základních stavebních kamenů. Někdy si namlouváme,
že ne. Ale to si jen namlouváme – z pohodlnosti, z vlastních zájmů. Vývoj rodiny v dějinách lidstva svědčí ve prospěch
harmonické rodinné podstaty.
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Jste znám tím, že jste velký propagátor
zapojení rodičů do péče o nedonošené
miminko. Na vašem oddělení se snažíte neseparovat ani ta nejmenší miminka, někdy třeba i v horším zdravotním
stavu, od rodičů. Vidíte, že i tatínci se
do péče zapojují? Klokánkují, přebalují, krmí, koupou i tatínci?
Ano. I pro nás na oddělení byl ze
začátku zvláštní pohled na otce při bondingu nebo klokánkování. Na chlapskou
chlupatou hruď jsme do té doby nebyli
zvyklí. Tedy alespoň na oddělení. Vlastně
by tatínci mohli u nás dělat všechno jako
maminka, ale musí si troufnout a chtít.

Také jsme měli několik otců hospitalizovaných s dítětem, když se maminka
nemohla starat. Vzorných.
Je podle vás, z vašich zkušeností, rozdíl mezi přístupem mužů a žen k nenadálé životní situaci, kdy miminko
přichází na svět (mnohdy i o hodně)
dříve, než by mělo?
Ano. Rozdíl v přístupu je. Většinou
jsou si oporou. Ale občas, při nezralém
vzorci chování jsou spíše komplikací pro
matku. Ale to jsou výjimky.
Je něco, co byste našim čtenářům –
čerstvým rodičům předčasně narozeného miminka – vzkázal?
Že jsme tady pro ně. Většina neonatologů a sester, kteří se o vaše děti starají
svou práci, spíše povolání, berou velmi
vážně a zodpovědně. Ostatně, těžko by jí
jinak zasvětili své životy.
Nevěřte všemu, co se o českých porodnicích šíří. Mnoho těch věcí jsou
minulostí. Zjistěte si, jaká je tam situace,
jak se chovají k maminkám, a nevěřte jen
internetovým zprávám. Je přece snadné
rozeznat, co se vám líbí a co ne. Poznáte
to dle svých pocitů, ne podle pocitů neznámých lidí na webu. Vy jste jedineční.
Nejste duplikatury někoho jiného. Stačí
nás navštívit a nahlédnout. A ptejte se!

Eliščin příběh dvojíma očima
VOJTĚCH KOPFSTEIN – OTEC ELIŠKY
Dcera Eliška se narodila ve 32. týdnu
s váhou 1170 gramů. Naprosto nečekaně
přišla na svět 22. 3. 2018. Důvod porodu
byla preeklampsie rozvinutá v HELLP
syndrom.
Než mi došlo, že mám jet do nemocnice k porodu, chvíli mi to trvalo. SMSku „přijeď“ mám v telefonu doteď. Na
dcerku jsem se moc těšil, zároveň jsem
se ale bál. Měla být tak maličká. Poprvé
jsem ji spatřil chvíli po porodu, když ji
v převozním inkubátoru převáželi na
JIP. Mohl jsem si ji pohladit, pamatuji si
větu hlavního lékaře: „Pohlaďte si ji klidně celou rukou, dýchá sama, ale je moc
maličká.“ Bál jsem se, bylo neuvěřitelné,
jak maličká byla. Byla ale tak krásná, naše
vytoužená holčička!
Na oddělení jsem se šel podívat poprvé půl hodiny po porodu. Mohl jsem
natočit video naší holčičky a ukázat ho
přítelkyni. Znovu jsem si ji pohladil. Byla
v tom skleněném domečku a vypadala
tak spokojeně a klidně, jako panenka,
strašně maličká panenka.
Pobyt Elišky v nemocnici trval 42 dní,
přítelkyně měla po náročném císařském
řezu komplikace a těžce nesla stav Elišky.
Snažil jsem se být oporou jí i dceři. Oběma nám pomáhalo klokánkování, z celého dne to byla ta nejhezčí část. Na chvíli
jsem byl v klidu a měl u sebe naši malou
bojovnici. Za dcerou jsem docházel každý
den, klokánkoval jsem, přebaloval, krmil. Díky tomu jsem se naučil o dceru
postarat a jsem za to dodnes vděčný.
Pamatuji si, jaká jsem byl pro personál
atrakce, chlap v nemocniční košili. Jedna ze sester říkala: „Jsem tady deset let,
ale chlapa v košili jsem tu ještě neviděla.“ Díky personálu nemocnice se nám
těch náročných 42 dní dařilo zvládat.
Počítali jsme každý gram, který Eliška
přibrala, a těšili jsme se, až budeme
konečně všichni spolu doma. Den
„D“ nastal 2. května 2018 a já si vezl
obě svoje holky domů. Bylo za námi
to dlouhé, psychicky náročné období
plné nepopsatelného strachu. Eliška je
naprosto neuvěřitelná a říkáme, že je
to dítě za odměnu. Dnes jí je rok, umí
stát, do světa křičí „táta, máma“ a už
teď umí vyjádřit svůj názor. Naštěstí
je naprosto zdravá, sice droboučká,

příběh

ale zdravá. Nikdy jsem si neuměl
přestavit, co prožívají rodiče nedonošených dětí, nikdy jsem se o to
vlastně ani nezajímal. Dnes ale
vím, že největší obdiv nepatří nám,
rodičům, ale našim malým bojovníkům, kteří si svůj život doslova
vybojovali od prvního dne.
Prvních 42 dní života naší Elišky
bych shrnul jako strach, obavy,
zoufalství, víra, naděje a láska
k naší holčičce. Jsem hrdý na to,
jaká je a co v životě už zvládla!
JOSEF KOPFSTEIN – DĚDEČEK
ELIŠKY
Z důvodu preeklampsie a následného HELLP syndromu, které
byly diagnostikovány mé snaše,
nastala situace zcela nečekaná –
boj o život mé vnučky. Prognóza
byla velmi nejistá, nikdo z lékařů
neuměl a ani nemohl říct, zda Eliška
svůj boj vyhraje nebo ne, a pokud ano,
s jakou mírou případného postižení.
Eliška strávila dlouhých 42 dní na JIP
neonatologického oddělení Karlovarské
krajské nemocnice. Do té doby si nikdo
z nás neuměl představit, jak náročnou
práci vykonávají lékaři a sestry na tomto
oddělení. Kromě špičkové péče o naši
Elišku, byl tamní zdravotnický personál
i obrovskou podporou pro rodiče mé
vnučky, pro moji snachu a mého syna.

V jejich případě platí, že léčí nejen tělo,
ale i duši.
Eliška oslavila první rok svého života,
stává se z ní „velká slečna“ a nikdo by
neřekl, že se svými 7000 gramy a 71 centimetry měla někdy pouhé kilo váhy.
Jsem hrdý na to, jak je šikovná a co vše
dokáže. Leze, stojí, snaží se chodit a je šikovná stejně jako většina jejích dětských
kamarádů. Vše zvládla i díky své obrovské vůli žít a špičkové péči zdravotníků,
je naprosto zdravá a bez jakéhokoliv
handicapu.
Dlouho jsem zvažoval, jak vyjádřit
svůj vděk lékařům a sestrám a zároveň být nápomocný v dalším rozvoji
oddělení, které zachránilo život mé
vnučky. Daří se to díky neziskové organizaci Nedoklubko, se kterou jsem
navázal spolupráci a prostřednictvím
níž chci podporovat neonatologickou
JIP Karlovarské krajské nemocnice,
nejen po finanční stránce. Rád bych
touto cestou poděkoval zejména
MUDr. Janu Vaňkovi, MUDr. Miroslavě Skýpalové, staniční sestře Lence
Hourové z dětského oddělení a primáři MUDr. Tomáši Semerádtovi z gynekologicko-porodnického oddělení
za jejich lidský přístup a péči a rovněž
i Nedoklubku za to, jak podporuje
rodiče předčasně narozených dětí
v jejich nelehké životní situaci.
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Díky Nedoklubku se nám
první rok snášel snáze
Jakub Jeník je fotograf a kameraman,
ale především otec téměř tříleté Karolínky, která se narodila ve 29 + 3 týdnu
těhotenství s porodní váhou 940 gramů
v Praze u Apolináře. Právě tam se Jakub
setkal s budoucí redaktorkou našeho časopisu – tedy cesta ke spolupráci Nedoklubka a Jakuba se symbolicky započala
právě u inkubátorů…
Jakub vypráví příběh narození své
dcery:
Naše Karolínka přišla na svět dříve
kvůli preekampsii, kterou trpěla má žena.
Zrovna v den, kdy se malá narodila, jsem
byl natáčet svatbu, a tak jsem vše řešil
na dálku po telefonu a malou viděl až po
15 hodinách. Za manželkou mě pustili
až další den. Člověk – chlap si v ten moment uvědomí, že i přesto, že má hodně
práce, starosti a povinnosti, nesmí se
položit a minimálně navenek musí být
pro maminku dítěte, a pro dítě samotné,
co nejsilnější oporou, aby to společně
zvládli. Psychický, ale i fyzický stres to je,

ale ve dvou se to vždy lépe táhne. Bylo
velmi důležité podpořit manželku, aby
věděla, že na to není sama, aby věděla,
že ona za to nemůže a aby věděla, že
to společnými silami zvládneme – ať
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or
rozhov

se stane cokoliv. Nyní po třech
letech můžu říci, že to byla zkušenost k nezaplacení s naštěstí
výborným koncem. Máme zdravou, veselou a neustále zpívající
holčičku, která nám dělá jenom
radost. Předčasný porod dítěte
je událost, která se nezapomíná.
Spolu s manželkou a dcerkou
jsme to ale zvládli a nyní si už
jen užíváme.
Kde a kdy ses o Nedoklubku
dozvěděl?
K Nedoklubku jsem se dostal
díky naší malé Karolínce, která se narodila ve 29 + 3 týdnu
těhotenství, a tak jsme byli
chyceni do „nedoklubích sítí“. Již
v porodnici jsme měli štěstí, že
jsme se potkali s dobrou partou
maminek, které k Nedoklubku měly
blízko. Později jsme se s Nedoklubkem
seznámili blíže. Díky Nedoklubku jsme
poznali také další rodiny, které si prošly
obdobnou situací, a díky nim se
nám především
první rok děťátka
snášel snáze. Člověk si měl s kým
popovídat, podělit se o zážitky
a zkušenosti s někým, kdo to také
zažil a myslím, že
mohu s klidným
srdcem říci, že
jsme si cestou
našli velice dobré
přátele.
Co tě pak
k Nedoklubku
přivedlo ještě
blíže?
Jsem kreativec, kameraman, fotograf… Byl jsem
osloven ředitelkou organizace, Luckou Žáčkovou, zda bych se nechtěl
účastnit některých akcí Nedoklubka
a natáčet reportáže, aby se informace

o aktivitách dostaly dál. Po první akci
bylo jasné, že takový druh práce lze dělat pouze jako dobrovolník, nikoliv za
peníze. Jsou lidé, kteří např. mají firmy
a mohou si dovolit darovat neziskové
organizaci desítky, někteří i stovky tisíc
korun ročně. Do takové skupiny bohužel nepatřím, a tak jsem se rozhodl
pomoci Nedoklubku tím, co umím.
S Nedoklubkem jsme již nafotili a natočili několik akcí – oslavami Světového
dne předčasně narozených dětí na Žofíně počínaje, přes běhy, až po vánoční
předávání dárků v porodnicích. Nyní
rozjíždíme podcasty a věřím, že tím
zdaleka nekončíme…
Co je na Nedoklubku tvoje srdcovka?
Moc mě baví ta parta „ženských“,
které jsou pro to, co dělají neuvěřitelně
zapálené…
Co bys vzkázal našim čtenářům?
Držím vám palce! Jste na to dva a spolu to zvládnete!
Deníček prvních dnů a týdnů Jakubovy dcerky Karolínky si můžete přečíst
na blogu, který napsala jeho žena:
www.kaja19032016.blogspot.com. Více
o Jakubovi najdete na www.jakubjenik.cz.

„Prý ten kočárek vystavovali slunečnímu svitu.“
Nadšení rodiče, plni očekávání svého prvního dítka, na nic nečekali a koupili kočárek s dostatečným
předstihem. Přáli si, aby bylo pro miminko vše nachystáno včas. Z údajně dokonale funkčního kočárku,
se vyklubal nefunkční kus. Přední kolečka nezatáčela, jak měla a celá konstrukce byla uvolněná. Zklamaní rodiče tedy kočárek ihned reklamovali.
Radost z procházek s kočárkem netrvala dlouho a po měsíci se vyskytla stejná vada a kočárek dokonce
měnil barvu. Rozárka si tak musela chvíli odpočinout od projížděk
v kočárku a počkat si na další vyřízení reklamace. Ta byla vyřízena rychle a podle servisní zprávy i nejlépe,
jak mohla – údajně došlo k opravě
koleček a dotažení celé konstrukce,
ovšem vyblednutí korbičky označili
za nesprávné užívání, tedy přílišné
vystavování slunečnímu svitu.
Ani druhá reklamace nepomohla
a po pár týdnech musel tatínek absolvovat celý reklamační proces znovu. Po dvou
týdnech mu ale odepsali,
že se závada na kolečkách
a konstrukci neprojevila a
změnu barvy argumentovali stejně, tudíž se rekla-

mace zamítá. Pokud chce prý nadále
něco řešit, ať si nechá udělat znalecký posudek a podá žalobu. To je však
samo o sobě finančně a časově velice
zatěžující. Všichni víme, že po narození dítěte mají rodiče úplně jiné starosti, proto se tatínek obrátil na nás.
Prostudovali jsme reklamační dokumentaci a komunikaci s prodávajícím
a došli jsme k závěru, že tatínek je samozřejmě v tomto případě v právu. Sepsali jsme proto velmi důraznou výzvu
prodejci, aby svůj postoj k vyřizování
reklamace změnil, v opačném případě
jsme byli připraveni za klienta nechat vypracovat znalecký posudek
a podat žalo-

bu k soudu. Jeden by nevěřil, jaké
zázraky se pak začaly dít – závada
se najednou projevila, a to nejen
ta s kolečky a konstrukcí, ale i ta
se změnou barvy. Dokonce byl rodině bezplatně poskytnut náhradní
kočárek po celou dobu vyřizování
reklamace. Prodávající poté navrhl
výměnu všech vadných komponentů za nové a bezvadné. Rodiče byli
z nového přístupu prodávajícího
mile překvapeni a s navrženým řešením souhlasili. Kočárek nyní plní
své poslání bezvadně a hlavně rodiče nemuseli utrácet peníze za znalecké posudky a soudy.
Zkrátka a jednoduše, se silným
partnerem v zádech jako je pojištění právní ochrany od D.A.S. se
nemusíte bát nikoho, kdo by
vás chtěl krátit na vašich
právech.

D.A.S. PRÁVNÍ OCHRANA

SKVĚLÁ SLUŽBA, KTERÁ VÁM V ŽIVOTĚ OCHRÁNÍ ZÁDA
S D.A.S. pojištěním právní ochrany vás již nikdo nenapálí. Od roku
1995 poskytujeme našim klientům nonstop právní ochranu proti
nespravedlnosti, nesmyslům, zvůli, byrokracii, nejasným podmínkám
a neférovému přístupu. Bráníme slušné a klienti nám věří.
Jednička na trhu

Jako jediní nabízíme krytí
nákladů právní ochrany až
do výše 1 000 000 Kč na
každou pojistnou událost

Nic netajíme a klienti nám věří

Podílíme se téměř
92 % na nákladech
celého trhu pojištění
právní ochrany.

www.das.cz | +420 267 990 711 | info@das.cz

Na jednu pojistnou
událost vydáme
průměrně 4x více
peněz než ostatní!
* Údaje ČNB.

Na pocit, kdy jsem ho měl poprvé
v náručí, se zapomenout nedá

příběh

Pavel Koller – otec Adámka, narozeného ve 25. týdnu
s porodní váhou 400 gramů
Začal bych náš příběh svatbou, ale půjdu
na to, jak se říká „od lesa“. V roce 2012
jsem se rozhodl odstěhovat za svojí rodinou, mámou a sestrou do Německa, do
Heilbronnu na jihu země. Po roce jsem si
našel přítelkyni a po pár měsících jsme se
vzali. S Denisou, jak se žena jmenuje, jsem
„vyženil“ i tehdy pětiletého syna Lukáše.
Jedním, nikoliv jediným důvodem pro
svatbu bylo zjištění, že čekáme miminko.
Svatba probíhala v Ostravě, odkud Denisa pochází. Žádné dlouhé líbánky jsme
si neužili a já musel druhý den po svatbě
cestovat osm set kilometrů domů a druhý den pěkně do práce. Byl jsem technickým zaměstnancem v nemocnici.
Manželka čekala na nový občanský
průkaz, zdravotní dokumentaci, přijela
po měsíci. Na první kontrolu v Německu
jsme se dostali až v listopadu. Tam manželce řekli, že má rizikové těhotenství a na
další kontrolu nás pozvali po Vánocích.
Při druhé kontrole nám paní doktorka
řekla, že se špatně vyvíjí placenta, a že
musíme okamžitě do nemocnice. Tam
manželka podstoupila sérii vyšetření,
které jsme více méně absolvovali společně. Přece jen moje němčina byla o malinko lepší než její. Lékaři rozhodli o tom,
že dítě musí během pár dnů porodit,
protože placenta přestává vyživovat
plod a zároveň hrozilo manželce nebezpečí vykrvácení.
V hlavě se mi honilo tisíc otázek. Samozřejmě, že jsme se na miminko těšili.
V první chvíli jsem ale, přiznám se, myslel především na zdraví své ženy. Na to,
jaké nebezpečí hrozí jí. Lékaři tedy rozhodli o akutním císařském řezu.
Shodou okolností byla klinika Heilbronn pro tento region specializovanou
nemocnicí, kde o takto předčasně narozené děti pečují.
Manželku odvezli na operační sál odpoledne. Porod trval dvě hodiny.
První informace, kterou jsem dostal, se
týkala Denisy. I přes krvácení se zákrok
povedl a ona byla mimo ohrožení života.
Mohl jsem za ní alespoň na chvíli na JIPku.
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Díky tomu, že jsem v nemocnici pracoval, jsem měl přístup i na dětskou JIP.
Čekal jsem v místnosti pro rodiče asi hodinu. Jednu z nejdelších v mém životě.
Adámek se narodil ve 25 + 2 týdnu
těhotenství. Měřil 24 cm a vážil 400 gramů! Když mi ho pan doktor ukazoval
v inkubátoru, byl to zvláštní pohled.
Hadičky s plicní ventilací
i ty, které monitorovaly
jeho životní funkce, byly
všude a uprostřed nich
bylo maličké klubíčko.
Lékaři pro mě neměli
příliš optimistické zprávy.
„Miminko je příliš malé
a má slabé plíce. Důležité
budou příští dva dny,“
dozvěděl jsem se. Tuhle
zprávu jsem musel říci
manželce já. Myslím, že
ten první týden nás spojil
tak, že i když spolu dnes
nežijeme, cítíme k sobě
vzájemně obrovský respekt. Tato situace mezi námi vytvořila
silné pouto, trvající i po našem rozchodu.
Je přirozené, že rodiče mají pocit obrovského štěstí z narození potomka. Já
ho, přiznávám, neměl. Chvíli trvalo, než
jsme se přestali bát, že nám Adámek
umře.
Že se nám narodilo miminko jsem tak
řekl jen čerstvým babičkám i s informací,
že nám nedávají příliš velké naděje.
ADÁMEK JE BOJOVNÍK!
Vždy, když o Adamovi mluvíme, říkáme,
že to byl on, kdo se rozhodl tady s námi
zůstat a tuhle větu nám brzy začali říkat
i lékaři.
Adámek začal díky žaludeční sondě
pomalinku přibírat na váze. Překonal
novorozeneckou žloutenka. Samozřejmě
vše nebylo zalité sluncem. Kvůli nízké
porodní váze byl na plicním ventilátoru.
Nicméně pomalinku sílil, v únoru měl už
650 gramů a my jsme si ho mohli s kupou hadiček vzít poprvé do náruče.

Na pocit, kdy jsem ho měl poprvé
v náručí, se zapomenout nedá.
Je asi důležité říci, že lékaři chtěli, aby
maminka zůstávala s Adamem co nejvíce. Během druhého měsíce pak byla
s Adamem manželka v nemocnici pořád.
Na mně zbyla práce i starost o Lukáše,
který v tu dobu chodil do školky.

Kromě rodiny, která pomáhala v prvních týdnech, musím říci, že Německo
má pro tyhle případy úžasně propracovaný systém. Dostal jsem možnost využívat „pečovatelku“, která mi s nevlastním
synem pomáhala. Lukáše tak měl kdo
vodit, případně vyzvedávat ze školky
a hlídat ho, než jsem přišel z práce.
Bez této pomocí bychom to skutečně
nezvládli, protože manželka byla doma
opravdu jen na víkendy. Na druhou stranu, byla to ona, kdo se od lékařů naučil
například vyndávat a měnit žaludeční
sondu, obsluhovat jednotku, která zajišťovala přísun speciálního nutričního
mléka. To usnadnilo Adamovo propuštění. Já jsem díky práci v nemocnici mohl
za Adamem hodně často i přes den.
Adámek tedy rostl. Pořád ale existovaly problémy, které se musely vyřešit.
Kromě podpory dýchání to byl především rozštěp horního patra. Operaci,
která by tohle vyřešila, provádí ve 100 kilometrů vzdáleném Karlsruhe. A i tam

doporučovali lékaři přítomnost maminky. I tuhle operaci v celkové narkóze
Adámek zvládl.
DOMA JE DOMA
Trvalo deset měsíců, než Adámka
a Denisu pustili domů. Naše ložnice se
proměnila na lékařský pokoj. Bomba
s kyslíkem, infuze s výživou, monitor základních životních funkcí.
Hlavně ze začátku mě každé pípnutí
přístroje lekalo, zatímco Denisa víceméně rutinně někde něco zmáčkla a alarm
přestal pípat.
Byla před námi dlouhá cesta. Z nosní
sondičky, přes kterou jsme Adámka
krmili, bylo nutné operativně zapojit
hadičku do bříška. Adamovi pořád
dobře nefungovaly plíce. A musel dohnat i váhu. Jak říkám – je to bojovník

a všechny tyto počáteční těžkosti zvládl.
Postupně se obešel
bez přístroje na dýchání i vyživovací
sondy. Nutná byla
fyzioterapie a později
ergoterapie. Adámek
dnes chodí do školky
a za rok ho čeká školní
lavice.
Co říci na závěr? Veliký dík patří lékařům
i sestřičkám. Rádi se
na dětskou „JIPku“
chodíme s Adamem
„pochlubit.“
Je jasné, že největší starost, tak jako
u „zdravých“ dětí má s dítětem maminka. Ale moje zkušenost je taková, že

důležitou roli hraje to,
že i ona má podporu
partnera. Tedy aspoň
my jsme to tak měli.
Dnes, díky péči lékařů i rodičů, Adámek
nepotřebuje žádnou
zásadní zvláštní
péči. Po zdravotní
stránce vše dohnal.
Motoricky je také
v pořádku. Má stále
menší „skluz“ v mentálních schopnostech.
Navštěvuje speciální
školku, ale zatím se
zdá, že dohání vše, a tak z 24 centimetrového drobečka je dnes rošťák, který díky
své tvrdohlavosti občas nás, své rodiče,
přivádí k tichému zoufalství.

Krmit dvě děti naráz je jednodušší

příběh

Vladimír Adamovský – dědeček dvojčátek Kačenky a Danečka
Během těhotenství
mé dcery jsme si
nepřipouštěli žádné
obavy a těšili jsme
se na narození dvojčat. Věděli jsme,
že to je holčička
a chlapeček. Moc
jsem to dceři přál
a viděl jsem, jak
zodpovědně těhotenství bere. Krátce
před tím, než dcera
otěhotněla, bohužel
přišla o maminku,
a tak jsem cítil velkou zodpovědnost
a snažil jsem se jí
vynahradit fakt, že
už má jen mě – tátu. Těhotenství jsem
s ní skutečně hodně prožíval a snažil
jsem se jí podpořit a pomoci, jak jen
to šlo. Dokonce jsem jí vařil hutné „těhotenské polévky“ . Výhodou bylo,
že jsem byl již v důchodu a pracoval
jsem pouze příležitostně… Vše se zdálo
být v pořádku… Z ničeho nic začala
krvácet a následně chlapci odtekla plodová voda. Dcera byla hospitalizována
v porodnici a po podání kortikoidů na

plíce miminek
následoval porod.
V sedmém měsíci,
přesně ve 31 + 2
týdnu těhotenství
přišla na svět Kačenka s porodní
váhou 1260 gramů
a Daneček s 1720
gramy. Samozřejmě, že byli umístěni do inkubátorů,
ale hned další den
už dokázali oba
dýchat sami! Dcera
měla ale bohužel
problém s infekcí,
a tak několik dní
k dětem nesměla.
To bylo pro ni velmi, velmi těžké. I já
jsem se, musím přiznat, bál v tu chvíli
spíše o dceru, něž o děti. Věděl jsem, že
ty jsou pod neustálým dohledem lékařů…. Moc mne ale trápilo, když jsem
viděl dceru, která byla odtržena od miminek, a bylo to pro ni velmi psychicky
náročné. Na dvojčátka jsem se byl podívat hned druhý den po porodu. Doktoři
je chválili, viděl jsem, že už dokonce
sama dýchají. To mne velmi uklidnilo

a věřil jsem, že svůj boj vyhrají. Personál
Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze byl skvělý! Dokonce mi nabídli podívat se na děti, když byly ještě v inkubátorech na JIP, což byl pro mě krásný a velký
zážitek. Všichni byli moc hodní a milí!
Po pár dnech se vše začalo obracet
k lepšímu. Dceru umístili k dětem, a tak
byla určitě tou nejšťastnější maminkou
a její muž tím nejšťastnějším tatínkem
na světě. No a samozřejmě i já mám radost, že mám krásná a zdravá vnoučátka
– dvojčátka, které někdy dokonce sám
hlídám. Uhlídat takové dvě děti není
vůbec jednoduché. Ale našel jsem si na
tom i pozitiva – například jsem zjistil,
že krmit dvě děti naráz je jednodušší.
Jednomu dáte porci do pusinky, druhé
mezitím žvýká a polyká – jde to „jak na
drátku“, jak se říká. Víte, jsem typ člověka, který si spíše pamatuje ty hezké věci
a ty špatné úspěšně zapomíná… Tedy
i z předčasného porodu mých vnoučat si
pamatuji spíše ty okamžiky veselé…
Chtěl bych vzkázat všem, kteří si tím
nyní procházejí, ať již jako rodiče nebo
prarodiče, v životě člověka potkají různé
situace, ale když se k tomu postavíte statečně, jste na blízku svým nejbližším, dá
se vše zvládnout. A je to pak velká radost!
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Čo mi dáva silu chodiť ráno
do služby o 5:30 k vašim bábätkám?

osti

zkušen

Mikuláš Lakatoš – zdravotní bratr na neonatologii
Mikulášovi Lakatošovi je 21 let
a je vystudovaný
zdravotní bratr.
Při studiu ošetřovatelství na
VŠ působí jako
praktická zdravotní sestra na
Neonatologické
klinice intenzivní
medicíny v Národním ústavu
dětských nemocí
v Bratislavě. Kromě studia a výkonu povolání
zdravotní sestry
realizuje přednášky o poskytování
pediatrické a neonatologické první
pomoci pro rodiče. Zároveň věnuje velkou část svého času podpoře postavení
národnostních menšin na Slovensku.
Působí jako člen zastupující Romskou
národnostní menšinu ve Výboru pro
národnostní menšiny a etnické skupiny
Slovenské republiky, k čemuž dodává:
„Ako Róm ktorý má možnosť študovať
a plnohodnotne využívať svoje spoločenské práva, cítim povinnosť aby
som nijakým spôsobom spolupracoval
na vytváraní možností, aby si každý
v tomto štáte mohol plnohodnotne
užívať svoje občianske práva a slobody.“
Mikuláš Lakatoš je velmi aktívní, a tak se
také zasazuje o uznání odbornosti tzv.
„sestry s pokročilou prací“, která je, dle
jeho slov, ve světě odborníky i pacienty
velmi kladně hodnocena. Jde o kategorii
vysoce erudovaných zdravotních sester,
které v praxi poskytují zdravotní služby
s rozšířenou kompetencí (např. mohou
předepisovat léky, samostatně se starají
o stabilizované pacienty aj.). A jak Mikuláš odpočívá? Rád chodí na dlouhé
procházky do přírody, kde se dokáže
zcela odreagovat a také si psychicky odpočinout. Jeho velkou zálibou je také vaření a pečení, čemuž se, k radosti svých
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blízkých, spolužáků, kamarádů
a samozřejmě
i rodiny, věnuje
velmi často.
My jsme velmi rády, že si
udělal chvilku
a napsal nám
text o tom, jak
vnímá svou práci na neonatologii. Děkujeme!!
Veľa ľudí sa ma
pýta, čo hľadám
na neonatológii
a ako som sa
tam dostal…
Pravdupovediac, pravdepodobne som potreboval
práve takúto zmenu pracoviska. Pred
nástupom na neonatologickú intenzívku som pracoval na urgentnom príjme
pre dospelých, bolo to veľmi náročné
pracovisko. Mal som pocit, že tam pomaly strácam kontakt s pacientmi a tak
trochu som sa cítil, akoby som pracoval
v pásovej výrobe, kde každý „výrobok“
má iba svoj kód (diagnózu), ktorý máme
za úlohu v čo najkratšej dobe vyriešiť.
Priznám sa, vadilo mi, že na urgente som
nemal možnosť sledovať vývoj stavu
našich pacientov a nemal som spätnú
väzbu o pacientoch, ktorých som ošetroval. Preto som sa rozhodol, že chcem
pracovať s deťmi, ktoré neustále potrebujú pozornosť a starostlivosť. V detskej
nemocnici som sa uchádzal o pracovné
miesto na Detskej klinike anestéziológie
a intenzívnej medicíny, ale vtedy nemali
voľné miesto, preto mi vlastne ponúkli
pozíciu na neonatologickej „intenzívke“.
Vtedy som mal veľmi zmiešané emócie,
bol som naraz trochu vystrašený, ale
hlavne pozitívne naladený a ponuku
som prijal.
Pracujem teda na pracovisku „ARO“,
ako som chcel, ale je to „ARO“ pre predčasne narodených novorodencov. Keď

som nastúpil na moje nové pracovisko,
zaúčala ma veľmi skúsená kolegyňa, ktorá všetko mala „v malíčku“. Zo začiatku
mi trošku trvalo, kým som sa odhodlal
a naučil som sa narábať s našimi maličkými pacientmi a kým som si zvykol na
maličké zdravotnícke pomôcky, ktoré
u detičiek používame… tie úplne krátke
a tenučké nazogastrické sondičky alebo
ten najmenší airway (tuba na dočasné
spriechodnenie dýchacích ciest). Spomínam si, že počas celej doby mojej
„aklimatizácie“ na nové pracovisko ma
sprevádzal veľký ruch pozornosti zo
strany kolegov zdravotníkov alebo aj
samotných rodičov, že sa o bábätká
stará chlap. Kolegovci to zobrali úplne
športovo, aj keď možno na začiatku boli
trošku zvedaví, že ako sa s tým všetkým
vysporiadam a aký vzťah si vytvorím
k deťom. Prvý týždeň vždy, keď som
mal detičky na rukách, mi všetci od
pani upratovačky až po pani primárku
prízvukovali, že ako mi tie deti seknú,
ako tie deti chlapom svedčia a akí sme
zlatí, takže na klinike bolo veselo a veľmi
príjemne.
Práca s rodičmi ma tiež nesmierne
baví. Pri prvom stretnutí, keď im poviem,
že som „braček“ ich bábätka, do bodky
každý rodič reaguje otvorením očí dokorán…po niekoľkých sekundách nasleduje
smiech, do ktorého sa pridám aj ja. A po
smiechu si podáme ruky a začíname pracovať. Rodičia z toho nerobia vedu, naopak, myslím si, že mamičky sú aj trošku
rady, keď mám ich bábätká na starosti.
Často sa na mňa so záujmom pozerajú,
že ako chlap fakt dokážem toľko vecí
urobiť okolo dieťatka a páči sa im, že keď
to maličkí potrebujú, tak mi nerobí problém zobrať si detičky na ruky a pritúliť
ich k sebe na poriadny, pokojný spánok
na mojom hrudníku. Myslím si, že v práci s mladými mamičkami pomáha aj môj
mladý vek, že predo mnou sú tak trošku
otvorenejšie, prirodzenejšie, ako pred skúsenejšími kolegyňami. S rodičmi spolu
zažívame radosť, keď ich dieťatko dosahuje dobré výsledky, ale prežívame aj ich

smútok, keď sa bábätku prihorší. Vtedy
je veľmi dôležitá podpora rodičov, snažíme sa im veci jednoducho vysvetliť a byť
ich oporou v tých najťažších chvíľach,
a tak trošku aj kamošmi, s ktorými sa
môžu porozprávať aj o bežných veciach
života.
My chlapi asi máme na celý svet úplne iný pohľad ako ženy, vieme aj v tých
najťažších chvíľach zašaškovať, zavtipkovať a trošku tú ťažkú atmosféru zlepšiť.
Preto si právom myslím, že chlapi majú
svoje miesto v ošetrovateľstve. Práca
na neonatológii ma baví oveľa viacej,
ako som to na začiatku predpokladal,
detičky na klinike mi nejako prirástli
k srdcu. Je fantastické vidieť, ako sa naši
malí bojovníci a bojovníčky pomaličky
dávajú pekne do poriadku, ako naberajú
na váhe a ako rastú každý deň. Je krásne
sledovať ich pokroky, ale aj pokroky samotných rodičov, ktorí na našej klinike
dozrievajú a pripravujú sa na náročné
povolanie rodiča. Práca s nedonosenými novorodencami je veľmi náročná,
pre mňa osobne je to v tom, že strašne
nerád vidím choré dieťa, dieťa v bolestiach, nakoľko si myslím, že deti by nikdy
nemali poznať bolesť, že to do ich sveta
nepatrí. Žiaľ, vo svete to tak nechodí,
ale jediné čo môžeme urobiť, že spolu
s rodičmi budeme bojovať za našich malých bojovníkov a pomáhať im na ceste

prípravy na veľký
život.
Že čo mi
dáva silu chodiť
ráno do služby
o 5:30 k vašim
bábätkám? Sú
to tie krásne
a niekedy aj šibalské úsmevy
na ich malých
tváričkách, ale aj
ich obrovitánska
chuť žiť a bojovať. To je pre
mňa asi najväčšia
motivácia, aby
som svoju prácu
robil čo najlepšie,
ako sa len dá.
A prečo máme
na neonatologických klinikách
na Slovensku
a v Čechách stále
málo mužov –
sestier? Neviem. Možno je to ešte stále
kvôli stereotypom, ktoré sú prítomné
v našej branži, že chlap nedokáže a nikdy
nebude schopný túto prácu vykonávať
ako žena, že nám chýba tá „citlivosť“
a schopnosť vcítenia sa do situácie pacienta a jeho rodiny… Alebo možno je to

aj kvôli tomu, že sa chlapi boja toho, ako
ich budú pri práci sestry vnímať rodičia,
oteckovia, mužskí lekári, že budú vyzerať
žensky… ťažko povedať. Avšak ja určite
vrelo môžem odporúčať – skúsiť si prácu
aj na takomto pracovisku, v klube malých bojovníkov.

Jste tátou předčasně narozeného miminka, když…
…vám každý říká, jak jste neuvěřitelně silný táta
(v době, kdy z Plzně do Prahy jezdíte klokánkovat
kdykoliv to jen jde), že on by to určitě nezvládl
a vám osobně to přijde jako naprostá samozřejmost a chtěl byste toho naopak dělat ještě mnohem víc…
…vám říkají: „Už aby byli doma, což?“ a vy si
naopak přejete, aby na těch přístrojích a u těch
andělů, které je tak úžasně hlídají a kdykoliv jsou
okamžitě u nich s pomocí, naopak zůstali co možná nejdéle. A myslíte na to, že si hlavně přejete, aby
byli v pořádku (ať si to klidně trvá, jak dlouho chce,
hlavně ať jsou v pohodě, protože vy doma jen těžko zjistíte, že zrovna např. špatně okysličují, atd.)…
…když na otázku na jejich věk odpovídáte, že letos jim budou 4 roky – tedy někdy mezi dubnem a červencem (a usmíváte se
u toho, protože všechny ty věci máte sice stále v živé paměti, ale naštěstí už jsou „tak dávno“ pryč)…
Martin Kanta, táta dvojčátek Matyáše (780 g) & Jonáše (730 g), narozených ve 25 + 4 t. t.

8. číslo

25

AVIONAUT
PIXEL

BEZPEČNÉ CESTOVÁNÍ I PRO
PŘEDČASNĚ NAROZENÁ MIMINKA
Všechna miminka, a hlavně ta předčasně narozená potřebují nejlepší péči. Bezpečnost nejmladších
pasažérů nám v Avionautu velmi leží na srdci, proto přicházíme s produktem respektujícím potřeby nejen
novorozenců, ale i předčasně narozených dětí. Avionaut PIXEL je autosedačka se speciální vložkou, jež
zajišťuje ochranu v nepředvídatelných situacích i komfort a bezpečí při každodenních cestách.

Avionaut PIXEL, jedna z nejlehčích autosedaček na trhu v kategorii 0-13 kg, se i přes svou neobvykle nízkou hmotnost 2,5 kg řadí
k nejbezpečnějším. Vděčí za to extrémně lehkému materiálu EPP použitému na plášť autosedačky, jenž během srážky absorbuje značné
množství energie. Avionaut PIXEL, vyniká nejen inovativními technologiemi, ale i moderním designem, za nějž získal několik mezinárodních cen.

Vložka PIXEL: průlom ohledně správné polohy dítěte v autosedačce
Speciální vložka PIXEL navržená ve spolupráci s fyzioterapeuty a pediatry poskytuje větší pohodlí, stabilizuje polohu pánve, trupu a hlavy dítěte
a výrazně podporuje správnou fyziologii miminka při cestování. Optimální naklonění hlavy a přímá poloha těla dítěte v autosedačce přispívá ke zlepšení
mechaniky dýchání, čímž se snižuje riziko udušení či hypoxie (nedostatek kyslíku v tkáních). Proto je vložka PIXEL ideální i pro nedonošené děti, jimž
klasické zaoblené “vajíčko” může v mnoha směrech spíše uškodit. Předčasně narozené děti mívají nízkou hmotnost, často nedovyvinuté plíce, zažívací
ústrojí a nižší svalový tonus, což může vést k problémům s dýcháním - o to důležitější je správné polohování a fixace miminka v autosedačce. Avionaut
PIXEL navíc řeší i častý problém hlavičky padající do stran. Speciální PIXEL polštář eliminuje tlak na ramena a podporuje správnou činnost bránice, jeho
tvarovaná podložka pak drží hlavu v prodloužení přímky a při případné nehodě zaručuje nejmenším dětem bezpečí. V neposlední řadě rodič ocení, že
lze vložku PIXEL snadno přizpůsobit měnící se délce dítěte.

Správná mechanika dýchaní
a komfort kojence při jízdě

Správná poloha pánve,
trupu a hlavy

www.avionaut.cz

Omezení zpětného toku
žaludečního obsahu do jícnu

Podpořte nás a pomáhejte s námi
Možností je mnoho
Chcete nám pomoci JEDNORÁZOVĚ?

Jak nám pomoci přes GIVT.cz

Převeďte libovolnou částku na náš transparentní
účet 117 17 17 / 0100 vedený u Komerční banky.

1.

2.

3.

4.

Vyberte
e-shop a naši
organizaci

Klikněte
na „Zahájit
nákup“

Nakupte
jak jste
zvyklí

Část útraty
půjde na
Nedoklubko!

• Za 200 Kč vyrobíme 100 povzbuzujících přání
•
•

s desaterem rad pro rodiče předčasně narozeného
miminka
Za 500 Kč dodáme 50 časopisů určených
k podpoře rodičů na jedno perinatologické centrum
Za 1000 Kč zašleme 10 knih Vítej, kulíšku
na novorozenecká oddělení, kde budou rodičům
k dispozici

Jak můžete Nedoklubku
pomoci přes darujme.cz
Jednorázově

Měsíčně

100 Kč

300 Kč

100 Kč

200 Kč

500 Kč

??? Kč

300 Kč

??? Kč

Posílám Nedoklubku

Nezaplatíte ani korunu navíc

Chcete nám pomáhat DLOUHODOBĚ?
Staňte se členy Nedoklubka!

ME,
DĚKUJEáháte

Co získáte?
že pom i
možnost stát se součástí komunity
s nám
dobrých lidí, kteří účinně pomáhají
rodinám předčasně narozených dětí
skvělý pocit, že přispíváte na smysluplnou věc

•
•

Co s vaším příspěvkem uděláme?
použijeme ho na náklady spojené s chodem organizace, provoz
webových stránek, poštovné nebo tisk propagačních materiálů

•

nedoklubko.cz/pomahejtesnami

Poděkování
Rádi bychom na tomto místě poděkovali 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!

Nejste v tom sami. Časopis pro všechny blízké předčasně narozeného děťátka; 8. číslo, IV. ročník; vyšlo 5. 5. 2019; Vydavatel: Nedoklubko z. s.;
Šéfredaktorka: Lucie Žáčková; Redaktorka: Mgr. Petra Kašparová; Grafická úprava a zlom: Martin Sládeček, Nakladatelství Jalna; Tisk: HART PRESS s. r. o.;
Fotografie bez uvedení autora jsou z archivu Nedoklubka. Přetisk povolen jen se souhlasem vydavatele.
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Pomohli jsme vám?
Mohli jsme to udělat i díky příspěvkům drobných dárců.

Pošlete to dál.
Pomůžete dalším rodičům
a jejich předčasně
narozeným dětem.
Číslo transparentního účtu: 117 17 17 / 0100
Zpráva pro příjemce: Posílám to dál

www.nedoklubko.cz/posilamtodal

Můžete to snadno udělat
hned teď. Naskenujte
tento QR kód bankovní
aplikací ve vašem
telefonu a platební příkaz
se vyplní správnými
údaji s přednastaveným
příspěvkem 200 Kč.
Děkujeme,
že pomáháte s námi.

