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Úvod

Čekání na miminko do dlaně…

Nechcete, aby to byla pravda, chcete se probudit ze špatného snu,
který se vám možná teď občas zdával...
Cítíte se špatně, bolí vás duše a nejspíš i tělo. Bojíte se, že porodíte
předčasně... Lékař vám řekl, že by se to mohlo stát.
Dnes? Zítra? Nebo za pár dní? Vydržím ještě aspoň měsíc? Může se
stát zázrak? A k tomu spousta dalších otázek, na které vám s
jistotou nikdo neodpoví. Přesto se ptejte na všechno, co vás
zajímá. A odpovědi si zapisujte. Může vám to pomoci rozeznat
chvíli, kdy vy nebo vaše miminko budete potřebovat lékařskou
pomoc. Ta chvíle může být moc důležitá, ušetří cenný čas.
Předčasně narozená miminka potřebují péči perinatologických
center, pokud je předčasný porod už nevyhnutelný, měla by být v
péči takového centra maminka dřív, než porod nastane. Někdy to
ale není možné... V případě, že se miminko narodí předčasně
mimo perinatologické centrum, je do nejbližšího vždy co
nejrychleji převezeno a je mu poskytnuta ta nejlepší možná péče
už v době převozu.

Ocitla jste se na oddělení rizikového těhotenství nebo rovnou před
porodním sálem a vaše miminko by správně mělo v bříšku ještě
nějakou dobu být? Právě vám patří následující řádky.

Věříte, že jste tu v bezpečí, ale vůbec si tu nepřejete být... Vaše
pocity jsou protichůdné a mění se z minuty na minutu, protože
pracovat s nejistotou, strachem a rozbouřenými hormony není
žádná procházka růžovým sadem...
Důvěřujte zdravotníkům, drží nad vámi a vaším drobečkem stráž.
A stejně tak důvěřujte i svým pocitům, vnímejte své tělo, může
vám mnohé napovědět...

Nebojte se na cokoliv zeptat. V OTÁZKÁCH JSOU TOTIŽ ODPOVĚDI
a žádná otázka není hloupá. Je daleko víc ubíjející se ptát jen sama
sebe, dusit obavy uvnitř a zvyšovat nejistotu, která už je i tak víc
než obrovská.

Když přichází na svět miminka do dlaně



Když přichází na svět miminka do dlaně

Úvod

Představení knihy

Když přichází na svět miminka do dlaně

Cílem knihy je jediné – aby těhotné ženy, kterým hrozí riziko
předčasného porodu, nebyly ztracené nebo alespoň ne tak moc
ztracené... Aby našly odpovědi na široké spektrum svých otázek,
nebo přinejmenším aby věděly, kde hledat a jak začít... Aby se
zorientovaly a případně i připravily na první dny po předčasném
porodu.

Je samozřejmé, že na předčasný porod se připravit nedá. Tato kniha
vznikla s vírou, že v mnohém maminkám, které přijdou po nás,
můžeme pomoci a být jim oporou...
Na knize se podílejí gynekologové, porodníci, porodní asistentky,
neonatologové, psychologové, pediatři, zdravotní sestry a také
maminky, které si prošly cestou rizikových oddělení nemocnic a
jejichž příběh je spojen s předčasným narozením jejich dětí...

Kniha je souborem textů odborníků, kteří se s láskou a péčí starají o
ty nejmenší pacienty a jejich maminky nejen na odděleních
perinatologických center po celé České republice. Součástí knihy
jsou i příběhy, které rodičům předčasně narozených dětí pomáhají
věřit, že i jejich miminko projde touto náročnou cestou dobře až do
dne, kdy si jej odnesou šťastně domů. V knize najdete mnoho
informací, které se opakují, opakování je ale matka moudrosti.
Každý odborník má jiný pohled na věc a každé prostředí je jiné.
Každý rodič vnímá tuto náročnou situaci jinak. 

“Věříme, že v článcích najdete informace, které vám pomohou lépe
překonat těžké období, ve kterém se nyní nacházíte.”

Autor: Ing. Markéta Řehořová, členka výkonné rady Nedoklubka, koordinátorka
projektu Pomáháme donošení a koordinátorka Mámy pro mámy pro Neonatologické
oddělení VFN u Apolináře, maminka dvou předčasně narozených dětí z důvodu
preeklampsie



Proč miminka přicházejí na svět předčasně...

Předmluva

Čekání na miminko do dlaně…

Naše motivace

Slovo na úvod PhDr. Daniela Sobotková, CSc.

Máma je důležitá za všech okolností MUDr. Magdalena Chvílová Weberová

1. Diagnostika předčasných porodů 

1.1. Příčiny předčasných porodů 

1.2. Včasná diagnostika rizika předčasného porodu 

Autor: prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

1.3. Nejčastější jevy vedoucí k předčasnému porodu 

Autor: MUDr. Michal Koucký, Ph.D. 

1.4. Faktory, které zvyšují riziko předčasného porodu 

Autor: MUDr. Andrej Černý, VFN Praha

1.5. Zánět a infekce plodové vody, předčasný odtok plodové vody

Autor: prof. MUDr. Marián Kacerovský, 

1.6. Otevírání porodních cest, zkracování děložního hrdla 

Autor: MUDr. Michal Koucký, Ph.D. 

1.7. Preeklampsie, eklampsie a HELLP syndrom

Autor: doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA

1.8. Preeklampsie ohrožuje matku i plod 

Rozhovor s doc. MUDr. Ondřejem Šimetkou, Ph.D., MBA 

1.9. Nitroděložní růstové opoždění – Intrauterinní (fetální) růstová restrikce 

Autor: MUDr. Jan Malý, Ph.D.  

1.10. Multidisciplinární podpůrná péče o maminky s rizikem předčasného porodu nebo vrozenou

vývojovou vadou plodu 

Autoři: MUDr. Hana Dvořáková, doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.  

1.11. Včasné zachycení rizikově těhotných z pohledu ambulantního gynekologa 

Autor: MUDr. Zoja Čurilová Roháčová

1.12. Výzkum prevence předčasného porodu 

Rozhovor s vedoucím výzkumu MUDr. Michalem Kouckým, Ph.D. 

1.13. Screening rizika předčasného porodu zavedením programu QUiPP 

Autor: prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., 

1.15. Co vás čeká na oddělení rizikového těhotenství 

Autor: MUDr. Andrej Černý, VFN Praha 

1.16. Konzultace neonatologa při hrozícím předčasném porodu 

Autor: MUDr. Tereza Lamberská, Ph.D., VFN Praha 

1.17. Klid na lůžku 

Když přichází na svět miminka do dlaně



Jak přichází na svět miminko do dlaně...

2. Předčasný porod 

2.1. Příprava na porod 
Autor: MUDr. Magdalena Chvílová Weberová 

2.2. Základní informace o předčasném porodu 
Autor: MUDr. Tereza Lamberská, Ph.D., 

2.3. Předčasný porod – křehké miminko a předčasní rodiče 
Autor: Magdalena Chvílová Weberová 

2.4. Neonatologie 
Autor: MUDr. Tereza Lamberská, Ph.D.

2.5. Základní statistika a výsledky péče o nezralé novorozence v České republice 
Autoři: MUDr. Tereza Lamberská, Ph.D., MUDr. Jan Smíšek 

2.6. Kdy miminka dostávají šanci na život? Možnosti současné medicíny 
Autor: prof. MUDr. Richard Plavka, DrSc.

2.7. Neonatologie očima rodičů 

2.8. Předčasný porod z pohledu porodní asistentky 
Autor: Tereza Plojharová

2.9. Vedení předčasného porodu 
Autor: MUDr. Hana Hrbáčková

2.10. V rukou neonatologa – první chvíle na světě 
Autor: MUDr. Tereza Lamberská, Ph.D. 

2.11. Narodilo jsem se předčasně 
Autor: MUDr. Milena Dokoupilová 

2.12. První pomoc psycholožky po předčasném porodu 
Autor: Mgr. Hana Jahnová  

2.13. Přijetí předčasně narozeného miminka na jednotku intenzivní péče 
Autor: Mgr. Michaela Karbanová 

2.14. Novorozenecká intenzivní péče – pohled neonatologické sestry 
Autor: Mgr. et Mgr. Věra Šibravová 

2.15. Když potkáte anděla 

Když přichází na svět miminka do dlaně



Jak pečovat o předčasně narozené dítě...

3. Péče o předčasně narozené děti 
3.1. Kontaktní péče 

Autor: MUDr. Magdalena Chvílová Weberová 

3.2. Už jsem ve svém pelíšku 

Autor: MUDr. Milena Dokoupilová 

3.2.1. Co mi budou všechno vyšetřovat

3.2.2. Základní diagnózy 

3.2.3. Když přijdou komplikace (závažnější diagnózy) 

3.3. Specifické zdravotní problémy nedonošených novorozenců 

Autor: doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 

3.4. Individualizovaná péče o předčasně narozené dítě 

Autor: MUDr. Jozef Macko, Ph.D. 

3.5. Zavádění postupů vývojové péče do praxe

Autor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA 

3.6. Zapojení rodičů do vývojové péče

Autor: Zuzana Tomášková, BSc DiS. NNP RN  

3.7. Výživa nedonošeného dítěte mateřským mlékem 

Autor: MUDr. Magdalena Chvílová Weberová 

3.8. Možnosti kojení předčasně narozených dětí

Autor: MUDr. Milena Dokoupilová

3.9. Dárcovství mateřské mléka – když si ženy - matky pomáhají 

3.10. Cesta k úspěšnému kojení nedonošených dětí 

Autor: Eva Kuběnová

3.11. Vy jste nyní ten nejdůležitější člověk pro své miminko 

Rozhovor s Miluší Plecerovou

3.12. Zásady pro správné odsávání mateřského mléka 

3.13. Máme doma miminko do dlaně 

Autoři: doc. MUDr. Dort, CSc., doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., 

3.14. Centrum vývojové péče v Plzni 

Autor: MUDr. Monika Kepková

3.15. Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží 

Rozhovor s MUDr. Danielou Markovou

3.16. Dlouhodobé sledování rizikových novorozenců v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze - Podolí

Autorky: MUDr. Zuzana Staníčková, MUDr. Zuzana Korčeková

3.17. Virus RSV – velký nepřítel maličkých dětí

MUDr. Vladimír Mišuth

3.18. Podpora vztahu matky a dítěte po předčasném porodu

Autor: Mgr. Jana Kučová, Ph.D.,

3.19. Rodičům na jejich počáteční cestě životem s nedonošeným děťátkem 

Autor: PhDr. Daniela Sobotková, CSc.

3.20. Rozhovor s neonatoložkou a maminkou předčasně narozených dvojčat MUDr. Terezou Lamberskou

3.21. Rozhovor s neonatologem MUDr. Martinem Pánkem, otcem předčasně narozené dcery

Když přichází na svět miminka do dlaně



Příběhy předčasně narozených dětí...

4. Zamyšlení 

4.1. Co je to vlastně rizikové těhotenství? 

Autor: MUDr. Hana Hrbáčková

4.2. Každý den a týden vývoje v děloze má své zákonitosti 

Autor: MUDr. Magdalena Chvílová Weberová 

4.3. Mýty a pověry 

MUDr. Hana Hrbáčková, MUDr. Tereza Lamberská, PhD.

4.4. Jak to zvládnout? 

5. Příběhy 

5.1. Porodila jsem předčasně všechny tři syny. 

Příběh Veroniky Hřebejkové, koordinátorky Nedoklubka pro Karlovy Vary a Plzeň 

5.2. Preeklampsie mě potkala hned dvakrát 

Příběh Ing. Markéty Řehořové, koordinátorky Nedoklubka v Praze a Mělníku 

5.3. Čtyři děti – předčasně narozený syn, donošená dcera, čerstvě donošená dvojčátka 

Příběh Mgr. Martiny Jurčové, koordinátorky Nedoklubka Mladá Boleslav 

5.4. Placenta previa, zkrácený děložní čípek 

Příběh Dany Štaffové, Dis., koordinátorky Nedoklubka pro Olomouc 

5.5. Předčasný porod s chronickou nemocí ledvin 

Příběh Mgr. Petry Kašparové, redaktorky Nedoklubka 

5.6. Preeklampsie, HELLP syndrom u prvorozené dcery, syn donošený do 38. t. t. 

Příběh Lenky Tomanové, Karlovy Vary 

5.7. Maminka předčasně narozených dvojčat – Jak se nebát říct si o pomoc 

Příběh Petry Kudové, Praha 

5.8. Těhotenská cholestáza 

Příběh Barbory Neubauerové, Liberec 

5.9. Předčasný odtok plodové vody – 77 dní hospitalizace na rizikovém oddělení

Příběh Pavly Vtělenské, Jindřichův Hradec

5.10. Ashermanův syndrom a následný předčasný porod ve 29. týdnu těhotenství 

Příběh Nikoly Knappové, Praha 

5.11. Trojčátka 

Příběh Sabiny Konečné 

5.12. Transfuzní syndrom - předčasný porod dvojčat 

Příběh Hany Kachlové 

Když přichází na svět miminka do dlaně



Závěr

6.1. Slovo na závěr
Autor: PhDr. Daniela Sobotková, CSc.

6.2. Maličké miminko, kniha pro rodiče předčasně narozených dětí
Autoři MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., MBA 
doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. 

6.3. Seriál pro malé bojovníčky

6.4. Mámy pro mámy – projekt Nedoklubka 

6.5. Oranžová pohádka 

6.6. Poděkování 

6.7. Slovník nejčastějších pojmů 

6.8. Důležité kontakty 

Pracoviště III. stupně – perinatologická centra 
Fakultní nemocnice Brno 
Nemocnice České Budějovice, a.s. 
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most o.z.
Fakultní nemocnice Plzeň 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 
Fakultní nemocnice Motol v Praze 
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 
Krajská nemocnice T.Bati, a. s. 
Pracoviště II. stupně – intermediární centra 
Nemocnice Havlíčkův Brod 
Nemocnice Hořovice 
Nemocnice Jihlava 
Karlovarská krajská nemocnice, a. s. 
Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 
Oblastní nemocnice Kolín, a.s. 
Krajská nemocnice Liberec, a. s. 
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. 
Pardubická krajská nemocnice, a. s. 
Nemocnice Písek, a. s. 
Thomayerova nemocnice s poliklinikou 
Nemocnice Na Bulovce
Městská nemocnice Ostrava, p.o.
Pracoviště I. stupně – regionální pracoviště, která jsou zapojena do projektu
Mámy pro mámy
Nemocnice Mělník 
Nemocnice Šternberk 
Nemocnice Teplice 
Nemocnice Kyjov 
Nemocnice Prostějov 
Nemocnice Uherské Hradiště 

Další kontakty 
Nedoklubko 
Doporučené webové stránky 
Použitá literatura 

Když přichází na svět miminka do dlaně



Naše motivace

Přejeme si podpořit těhotné ženy, kterým hrozí z

různých důvodů riziko předčasného porodu.

Chceme dávat víru a naději v dobré konce, předávat

informace, rady a zkušenosti odborníků a maminek,

které si rizikovým těhotenstvím prošly. Chceme

maminkám, které se obávají předčasného porodu,

vzkázat, že na ně myslíme a víme, jak se cítí. I my jsme

si prošly touto cestou, která měla přes všechna úskalí

dobrý konec. 

A takových příběhů je většina. 

Nejste v tom sami

Závěr

Když přichází na svět miminka do dlaně


