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Vstupte do naší uzavřené skupinky na Facebooku s názvem Nedoklubko-Nejste v tom sami.

V České republice se ročně narodí více než 8 000 dětí předčasně.
Celosvětově je každé desáté miminko nedonošené.

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

Klasifikace Hmotnost Gestační 
nezralosti (gramy) týden
Extrémně nezralý  500–1 200 do 27 + 6 t. t.
Těžce nezralý 1 000–1 800 do 31 + 6 t. t.
Středně nezralý 1 500–2 500 do 34 + 6 t. t.
Lehce nezralý 2 000–3 000 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.

•  Podporujeme rodiny předčasně narozených 
dětí od roku 2002

•  Spolupracujeme se všemi perinatologickými 
centry v ČR a Centrem komplexní péče 
pro děti s perinatální zátěží KDDL Praha

•  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

Nedoklubko – nestátní nezisková 
rodičovská organizace

Základní fakta  
o předčasném porodu

NEDOKLUBKO TEAM ŘÍJEN 2019
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Milé maminky, milí tatínkové, všichni 
blízcí předčasně narozeného děťátka!
Je to zvláštní rok. Vstoupili jsme do dru-
hého desetiletí nového milénia, ale už od 
počátku jsme vystavováni novým výzvám 
a také nástrahám. Situace kolem nás je 
nepředvídatelná a nikdo neví, kdy se svět 
vrátí do starých kolejí… Jestli vůbec.

To miminka do dlaně přicházejí na 
svět dál. V tom se nic nemění. Jen bohu-
žel přísnější hygienická nařízení v souvis-
losti s šířením nákazy covid-19 kompli-
kují a narušují pobyt rodičů s dětmi i na 
neonatologických odděleních. Naštěstí 
pro nás je péče na neonatologických od-
děleních skvělá a lékaři a sestřičky dělají 
všechno pro naše předčasně narozená 
miminka i Vás, rodiče…

Letos v červnu jsme oslavili 18. výročí 
založení Nedoklubka. A naše Ella pak 
v červenci 10. narozeniny. Je to tedy 
10 let, co Nedoklubko znám. Poznala 
jsem díky němu spoustu úžasných lidí 

různých profesí. Nikdy bych je nepozna-
la, kdyby se naše dcera narodila v termí-
nu. Nebyla bych součástí tak úžasných 
projektů, kampaní, tak skvělé společ-
nosti, jakou Nedoklubko je. Asi by nikdy 
nevznikl ani tento časopis. Když jsme na 
jaře 2015 vydali první díl, bylo to s cílem 
doručit cenné informace a povzbudivé 
vzkazy až na neonatologická oddělení 
k rukám rodičů, ale také zdravotníků. 
Nyní vychází už 11. vydání. Za zrodem 
osmi z nich, včetně toho, které právě 
držíte v rukách, stojí Petra Kašparová, 
redaktorka, které se v roce 2016 na jaře 
narodila její Marunka a na podzim už 
pracovala na třetím vydání s názvem 
Tatínkův speciál… To ona píše ty nádher-
né texty, dělá všechny rozhovory a dává 
dohromady obsah jednotlivých vydání. 
Patří jí za to nejen můj obrovský dík. 
A protože máme letos kromě 18. výročí 

Nedoklubka před sebou ještě jubilejní 
10. ročník oslav Světového dne předčas-
ně narozených dětí v České republice, 
tímto jí předávám své žezlo v podobě 
titulu Šéfredaktorky našeho časopisu. 
A víte co? Dozví se to, stejně jako Vy, až 
z téhle stránky! 

Tak ať se našemu časopisu daří stejně 
tak dobře, jako dosud, ať v něm čtenáři 
nachází to, co my do něj v Nedoklubku 
vkládáme a ať Vám pomáhá! Proto také 
už takovou dobu vzniká! Abyste věděli, 
že v tom nejste sami!

Lucie Žáčková
výkonná ředitelka, 
maminka holčičky Elly 
(25 + 3 t. t., 730 g)

Ženská energie
Než jsem byla těhotná s dcerou, prožila 
jsem jedno neúspěšné těhotenství, které 
skončilo kolem 10. týdne. Tehdy jsem už 
od momentu, kdy se na testu objevila 
druhá čárka, věděla, že je něco špatně. 
Nic tomu nenasvědčovalo a pro okolí 
jsem byla zbytečně hysterická, ale nako-
nec se ukázalo, že jsem měla pravdu.

V druhém těhotenství jsem naopak od 
začátku věděla, že tohle je silné, že ten-
hle život bude bojovat, že tahle bytůst-
ka, která za mnou přišla, je prostě síla 
sama, život sám… Věděla jsem od začát-
ku, že to je holka – narozdíl od těhoten-
ství prvního, o kterém jsem měla pocit, 
že jde o kluka. Když jsem ve 27. týdnu 
uléhala do postele na oddělení riziko-
vého těhotenství s diagnózou nulových 
průtoků placentou, měla jsem obrovský 
strach, jaký jen může žena o své dítě mít, 
i pochyby o tom, že to vše dobře dopad-
ne. Přesto jsem i tehdy cítila sílu svého 
miminka! Intuice na mě tlačila, abych 
strach nenechávala vyhrát.

Vše dobře dopadlo a dcera si skuteč-
ně své místo na světě vybojovala. Dnes 
je z ní 4,5letá slečna, která se každý 
den, každou minutu, každou sekundu 
raduje ze života. Na chvíle, kdy se naro-
dila, nerada vzpomínám, stále ve mně 
vyvolávají úzkost, zvuky neonatologie 
– to pípání, hučení – ve mně dodnes 
vzbuzují paniku. Přesto mám dojem, 
že vše bylo tak, jak být mělo. Kdybych 
o první miminko nepřišla, kdyby se 
Marušce nerozbila placenta, kdyby 
nepřišla na svět dřív – nebyla bych 
tam, kde jsem. Nevěděla bych, co dnes 
vím. Nepotkala bych tolik skvělých 
lidí, které jsem měla možnost potkat 
díky předčasnému porodu. Nestala 
bych se součástí Nedoklubka. Možná 
bych nepochopila, jakou má život sílu, 
a nedostalo by se mi poznání, že nic 
není samozřejmé, a nepocítila bych tak 
obrovský vděk, který mě bude životem 
provázet už navždy. Vděk za život mé 
dcery…

Předčasný porod je zkušenost, kterou 
bychom si raději odpustily. Jsou to bola-
vé, děsivé chvíle plné nejistoty a strachu 
z budoucnosti. Přesto dokáží ženu-mat-
ku posílit a obohatit. Toto číslo časopisu 
je věnováno ženám – matkám, ba-
bičkám, lékařkám, zdravotním sestrám. 
Je plné ženské energie, intuice a pradáv-
ných, hluboko zakořeněných odkazů 
v každé z nás. Prostupuje jím žena, která 
poslouchá své pocity, svou intuici 
a v momentě, kdy se stává matkou, stává 
se s příchodem mateřské lásky tou nejsil-
nější bytostí na světě! Přináší vám také 
poselství, že vše se děje tak, jak se dít 
má… Nejste v tom samy!

Petra Kašparová
redaktorka Nejste 
v tom sami a autorka 
textů a rozhovorů, 
maminka holčičky  
Marie Apoleny 
(29 + 6 t. t., 1010 g)

editorial
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Ženská energie: Vše je tak,  
jak má být – říkají matky  
předčasně narozených dětí
U INKUBÁTORŮ VLÁDNE  
ŽENSKÁ ENERGIE
Ženy-matky jsou ty, které se od svého 
mimika nehnou a tráví na oddělení 
hodiny a hodiny. Je to mateřský in-
stinkt, mateřská láska, která je tam 
drží, která jim dodává sílu a zahání 
únavu a vyčerpanost. Je to pouto k je-
jich maličkému miminku, které může 
za to, že má žena sílu zapínat každé tři 
hodiny, ve dne v noci, odsávačku ma-
teřského mléka.

Matka chránící své potomky je odjak-
živa synonymem obrovské síly, energie, 
která překoná vše zlé. Matka obětuje vše, 
aby své dítě zachránila, ochránila, uzdra-
vila. Bez nadsázky lze říci, že vztah matky 
k dítěti je to nejsilnější pouto, jaké na 
světě – a možná ve vesmíru – je. Dějiny 
jsou plné matek-hrdinek… A hrdinkami 
jsou i ženy, které porodí předčasně! Bez 
patosu. Jsou to opravdu velmi statečné 
ženy, které se na neonatologiích staví 
za své maličké miminko a bojují po 
jeho boku ten největší boj – boj o život. 
Stmelené s ostatními ženami, které jsou 
na stejné lodi. Sounáležitost žen, jde-li 
o děti, je obrovská…

Na neonatologiích vznikají přátelství 
na celý život. Vyrostlá na společně 
prožívaném strachu, na sdílených 
obavách o budoucnost, na totožné 
zkušenosti…

PŘEDČASNÝ POROD JE 
NEPŘENOSITELNÁ ZKUŠENOST
Kdo to neprožije, není schopen zcela po-
chopit, jaké to je, co žena prožívá, co cítí. 
Jak velmi náročné je porodit předčasně. 
Pohlédnout poprvé do inkubátoru na 
to maličké, těžce dýchající miminko. 
Vaše miminko! Sebrat odvahu a poprvé 
se ho dotknout… Přes slzy na něj v tu 
chvíli nevidět. Holčičko moje! Chlapečku 
můj! Jste jako ve snu. Nechcete uvěřit, že 
tohle je skutečnost. Miminko už prostě 

není u vás v břiše. Tohle je moment, kdy 
to definitivně pochopíte. Těhotenství 
skončilo. Skončilo tak, jak nemělo…

Láska a víra ve šťastný konec příběhu 
vašeho předčasného porodu jsou to je-
diné, co vám po těhotenství zůstává.

Předčasně narozená miminka jsou 
bojovníci s velkou chutí žít. Jejich 
máma si často myslí, že selhala, po-
chybuje o sobě, nevěří, že to zvládne, 
má pocit, že se zhroutí… Je tu ale mi-
minko, které svou maminku cítí celou 
svou bytostí a vnímá její sílu, o které 
často ani ona sama neví. Miminko 
s vámi počítá, potřebuje vás – právě 
vaši sílu a odvahu. Jste žena – zvlád-
nete to. A dost možná vás to posílí, 
přinese do života nová zjištění, změní 
pohled na svět…

NIC MOŽNÁ NENÍ NÁHODA
Maminky, které mají předčasný porod 
za sebou, často říkají, že věci se dějí tak, 
jak se dít mají. Slýcháváme i zamyšlení se 
nad tím, že miminko to tak chtělo nebo 
dokonce potřebovalo… Myslete na to… 
Věřte svému miminku, věřte lékařům, 
zdravotním sestřičkám. Nezapomínejte 
také věřit ve svou sílu – jste žena, jste 
matka. To vám dává obrovskou sílu. My-
slíme na vás! Nejste v tom samy!

Mgr. Petra Kašparová

Maminek, které předčasně porodily, 
jsme se na sociálních sítích zeptaly, 
zda s odstupem času nevnímají to, 
co se jim stalo, méně zle a jestli mají 
někdy pocit, že věci se dějí právě tak, 
jak se dít mají…

Jana K.: Po prvním nádherném porodu 
ten další, předčasný, vnímám i po dvou 
letech trochu jako křivdu. Mrzí mě, že 
jsem s tou maličkou neměla to „hezké“. 
Ale dalo mi to také cennou životní lekci 
a několik úžasných přátel. S maminkami, 

se kterými jsem sdílela pokoj, se stále 
pravidelně vídáme, i když jsme trochu 
z ruky. A ano, když se koukám na tu 
malou dračici, vím, že to tak mělo být! 
Určitě mě tato zkušenost posílila…

Monika N.: Mám radost, že to píšete! Já 
to tak vnímám už od prvních dní. Byl to 
šok, ale všechno má svůj důvod a občas 
ho i prokoukneme. Jsem přesvědčená 
o tom, že u nás si o předčasném porodu 
rozhodla sama dcerka (nar. ve 26. týd-
nu), protože doktoři nenašli jeho důvod 

a ona jim nedala šanci zbrzdit ho ani 
o pár hodin. Hned pár dní po porodu 
jsem si sepsala všechny důvody, které ji 
k tomu vedly, protože každý den jsem 
objevila další dva, které skvěle zapadaly 
do té naší mozaiky. U každého důvodu 
se vždycky hrozně směju, že je to liška 
mazaná a jak některá ta naše dospělác-
ká dilemata vyřešila za nás. A vyřešila je 
naprosto skvěle!! A ano, můj život je teď 
plný nových, úžasných lidí a nádher-
ných emocí! A to se podle těhotenské 
průkazky ještě ani nenarodila…

téma
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Životní kopanec,  
který mi více dal, než vzal
Přípravy tohoto čísla časopisu 
byly v plném proudu, když mi 
napsala maminka Veronika, že 
je po předčasném porodu již 
zpátky v psychické pohodě – 
její velmi brzy narozená dcerka 
si stoupá, obchází nábytek 
a zdá se, že je zdravá – a že 
by ráda sdílela svůj příběh. 
Upozornila mě, že její pohled 
na předčasný porod je možná 
„tak trochu jiný“. Když jsem 
si ho přečetla, nepřišel mi ale 
ani trochu jiný… I já mám totiž 
pocit, že to, že jsem předčasně 
porodila, je něco, co se prostě 
mělo stát. A stejně tak i já mám 
dojem, že při nás Bůh, vesmír, 
osud – co já vím, kdo nebo co 
to bylo – stál, když mé maličké 
novorozené dceři pomohl si její 
místo na světě vybojovat! Pře-
čtěte si i vy pohled maminky Veroniky 
na předčasný příchod na svět.

Jsem máma a ve 25. týdnu těhoten-
ství mě, dle odborných definic, potkal 
předčasný porod. Jenže já čím dál tím 

intenzivněji hluboko uvnitř sebe cítím, 
že vlastně nic jako předčasný příchod na 
tenhle svět, potažmo předčasný odchod 
z něj, neexistuje. Že je všechno jen správ-
né načasování vesmíru a rozhodnutí 

duše, která mají svůj význam. Jakkoli 
to může být pro všechny zúčastněné 
bolestivé.

Naši holčičku jsme počali vědomě 
a z lásky. Dle doktorů bylo vše v pořád-
ku, ale já už od začátku těhotenství cítila, 
že je něco jinak. Že to nebude takové 
to těhotenství bez komplikací, kdy vám 
postupně roste břicho a vy porodíte 
v termínu.

Ve 22. týdnu jsem začala krvácet, jela 
jsem proto do nemocnice, kde mi bylo 
sděleno, že se pravděpodobně jedná 

Miminka do dlaně 
autor: Veronika Hubková

Podívej na ně, jak malá jsou. 
Podívej na ně, jak bojujou. 
Podívej na ně, jakou mají vůli žít.

„Mámo a táto, já přišlo jsem dřív. 
Abych vám řeklo, zastav se, stůj. 
Tady a teď. Ničeho nelituj. 
Je to má cesta, já chtělo to tak.“

Mámo a táto, život je dar.

příběh

Markéta B.: A víte, že předčasný po-
rod zpětně nevnímám tak negativně? 
Jelikož hned můj první porod byl před-
časný (33 + 1), tak jsem neměla mož-
nost poznat, jaké to je mít „normální“ 
miminko. Teď jsem podruhé těhotná 
a přistihla jsem se, že by mi nevadilo, 
kdyby se to náhodou opakovalo (jsem 
už 30 + 5). Nejdřív jsem byla hromádka 
neštěstí, vše bylo nové, tolik jsem se 
bála, vše si vyčítala, probrečela na neo-
natologii několik hodin. Ale pak se to 
ve mně zlomilo. Začala jsem sama více 
bojovat, když jsem viděla, jak malý taky 
bojuje. Vyloženě jsem si ho vypiplala, 
od jídla přes cvičení Vojtovky až po 
zvládnutí všech těch dýchacích problé-
mů. Dnes už chodí do školky a jsem na 
něj pyšná. Pro mě je to tak chytrý kluk, 
je tam nejmladší ze všech, ale moc 

šikovný. Zvládá vše co ostatní děti. Oba 
nás život posílil a koukám nyní na svět, 
i ten dětský, úplně jinak. Navíc si říkám, 
že to příroda tak chtěla…

Jitka W.: Vnímám to jako něco, co mě 
udělalo silnou. Rodila jsem před 17 
lety císařem ve 29. týdnu u Apolináře. 
Já jsem si nic špatného nepřipouštěla, 
věřila jsem ve šťastný konec. Díky ne-
donošeňátku jsem se začala zajímat 
o věci, které bych třeba s donošeným 
miminkem vůbec neobjevila – plavání 
miminek, masáže dětí atd. Nemám 
pocit, že by to můj vztah s dcerou po-
znamenalo, od miminka jsme na sebe 
byly napojené a dnes je z ní empatická, 
chytrá slečna. Druhý porod byl klasický. 
Ano, na něj mám krásné vzpomínky, 
ale ten první nevnímám negativně.

Lucie S.: Já tedy samotný předčasný 
porod nepovažuji za negativní zku-
šenost, ale za pozitivní. Od začátku 
mi byla vysvětlována patologie mého 
těhotenství a bylo mi zdůrazňováno, 
že miminko se nemusí dožít porodu. 
Dožilo. Po porodu jsem byla upozor-
ňována, že nemusí přežít. Přežilo! Tolik 
důvodů, proč být ráda a vděčná za to, 
jak to dopadlo. Zbavilo mě to běžných 
mateřských obav, po roce odstříkávání 
jsem byla u dalších dětí ráda za rozkou-
sané bradavky. Občas mám v životě 
pocit, že tu kupu hnoje neuvezu, ale 
uvezu. Od porodu máme natrénová-
no. Člověk zjistil, že vydrží mnohem 
více, než si myslel, že zvládne. A také 
že zdraví a štěstí svého dítěte musí mít 
sám pevně v hrsti. Nikdo jiný to za něj 
neudělá.
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o potrat. Odmítala jsem si to připustit. 
V napojení na svou dceru jsem byla pře-
svědčená o tom, že je v pořádku. Byla. 
Krvácení způsobil velký hematom, který 
mi částečně odlučoval placentu. A tak 
jsem vzorně ležela, meditovala a věřila.

Ve 24. týdnu se mi spustily kontrakce 
a já byla převezena na porodní sál, kde 
mi byly píchnuty kortikoidy na dozrání 
plic miminka a nasazena tokolýza s cílem 
zastavit rozbíhající se porod. Po kapačce, 
která mi byla zavedena do žíly, mi vyskočil 
srdeční tep a výrazně poklesl tlak, cítila 
jsem se malátně… Doktoři nás připravo-
vali na to, že s největší pravděpodobností 
po dokapání porodím. Kontrakce stále 
neustupovaly, malátnost nabírala na in-
tenzitě. Po tváři se mi začaly koulet slzy 

a já se najednou 
ocitla mimo svoje 
tělo v jiné úrovni 
vědomí. To, co 
jsem tam prožila, 
je jen těžko zpro-
středkovatelné. 
Nevím, jak dlouho 
tenhle kontakt 
s něčím, co nás 
všechny přesahuje, 
trval, ale když jsem 
se vrátila zpátky 
a otevřela oči, 

zaplavil mě pocit neskutečného štěstí. 
Vnímala jsem ochrannou ruku nad sebou 
a cítila, že ať už to dopadne jakkoli, bude 
to správně. Kontrakce následně začaly 
slábnout a já byla z porodního sálu vráce-
na zpátky na pokoj.

Tři dny na to jsem maličkou přestala 
cítit, nehýbala se. Večer jsem začala opět 
velmi silně krvácet a věděla jsem, že 
tentokrát je to definitivní konec mého 
těhotenství. Kristýnka se rozhodla pro 
příchod akutním císařem ve 25 + 2 t. t. 
s porodní hmotností 690 gramů po 
abrupci placenty.

Když jsem ji poprvé viděla, plakala 
jsem, ale překvapilo mě, jak moc jsem 
byla vnitřně klidná. Neprožívala jsem 

žádné pocity viny, jen jsem cítila obrov-
skou důvěru v život. Vnímala jsem to 
jako její cestu, pro kterou se z nějakého 
důvodu rozhodla, a mě si vybrala jako 
svoji mámu, protože ví, že to zvládnu. 
Cítila jsem, že to má svůj význam, pro ni 
i pro mě, cítila jsem, že si to z nějakého 
důvodu musíme prožít, jakkoli nepříjem-
né to bude.

Počáteční prognózy nebyly příznivé. 
Kristýnka si prošla celou řadou kompli-
kací, prodělala několik operací a na neo-
natologickém oddělení strávila půl roku. 
Šest dlouhých, psychicky náročných 
měsíců, během kterých jsem střídavě za-
žívala radost a smutek a častokrát cítila 
tak silnou bolest, že jsem myslela, že mi 
pukne srdce. Byla to ta největší lekce po-
kory a bytí tady a teď. Životní kopanec, 
který mi daleko víc dal, než vzal.

Dnes je Kristýnce 13 měsíců, začíná 
chodit a je zdravá. Každou buňkou své-
ho těla cítím nekonečný vděk. Za ni, za 
sebe, za celou svoji rodinu, za tuhle zku-
šenost, za všechny malé bojovníky, kteří 
nám sem přicházejí jako reflektorem po-
svítit na to skutečně důležité v životě.

Z celého srdce děkuji oddělení riziko-
vého těhotenství a neonatologickému 
týmu FN Plzeň. Děkuji lékařům. Děkuji 
sestřičkám. A děkuji, Tobě, Magdo.

Veroničin vzkaz maminkám
„Vaše miminko je tady dříve, než jste čekala. Vím, jak moc 
tohle bolí, ale není to Vaše vina, je to plán jeho duše, pro kte-
rý si vybralo tu nejlepší mámu na světě – VÁS. Pohlédněte 
na něj, na svého největšího učitele, který Vám přináší obrov-
skou náruč životní moudrosti, naplňte svoje srdce vděčností 
a stůjte při něm. Nemůžete-li být u svého miminka, myslete 
na něj a posílejte mu energii a láskyplná slova vesmírnou 
poštou, bude tak cítit Vaši blízkost, i když nebudete fyzicky 
u něj. Je to tak, jak to je. Všechny ty emoce, které cítíte, jsou 
v pořádku. Všechny ty slzy, které Vám tečou po tváří mají 
svůj význam…“

Vzkazy maminek maminkám
Lenka D.: 1. 9. 2019 se mi svět otočil o 180 stupňů. Akutním 
císařem se nám ve 26 + 5 t. t. narodily naše uzlíčky štěstí. Ma-
gdalénka měla 920 g a Emmička 880 g. Tehdy jsem myslela, 
že můj život začal žít někdo jiný a já jsem jen v pozadí… Vše 
kolem mě tak nějak jen probíhalo… Nicméně jsem si NIKDY 
nepřipustila variantu, že by to nedopadlo… Vždy jsem věřila 
holčičkám, doktorům a později i sobě, že to zvládneme. Velikou 

oporou mi byl manžel, rodina, ale i personál na ústecké neona-
tologii a samozřejmě příběhy s dobrým koncem na stránkách 
Nedoklubka… Holky nakonec vše moc dobře zvládly bez vět-
ších komplikací (ťuk, ťuk, ťuk!). Věřte, že čas zahojí rány na duši 
po předčasném porodu. Naše holky už mají rok, začaly konečně 
lézt, jedna z nich sedí a jsou to krásné, a zatím se zdá, že na-
prosto zdravé, děti.
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„Až když jsem sama porodila 
předčasně, došlo mi, jak těžké je  
pro matku odloučení od jejích dětí.“
Tereza Lamberská i její partner – pan 
doktor Smíšek – jsou neonatologové. 
Oba pracují v pražské porodnici u Apo-
lináře. S paní doktorkou jsme si povídaly 
o tom, co jí přivedlo k neonatologii, jaký 
je to pocit, když se podaří zázrak a co 
naopak cítí, když příběh předčasného 
porodu nekončí dobře. Zeptaly jsme se jí 
i na to, jak vlastní zkušenost předčasné-
ho porodu změnila její pohled a zda jsou 
podle ní v těžkých životních situacích 
silnější muži nebo ženy.

Paní doktorko, proč zrovna neonato-
logie? Jaká byla vaše cesta k předčasně 
narozeným dětem?

Je to trochu paradox, ještě během 
prvních ročníků lékařské fakulty jsem 
tvrdila, že budu dělat jakýkoliv obor, jen 
ne pediatrii (smích).

Jaká tedy byla cesta k předčasně naro-
zeným dětem – co váš názor změnilo?

Nakonec to byla spíše série náhod, 
které mě v pátém ročníku medicíny při-
vedly na JIP neonatologického oddělení 
porodnice U Apolináře. A tam jsem 
potkala lékaře, kteří mě pro tento krásný 
obor nadchli a motivovali.

V čem pro vás tkví kouzlo 
neonatologie?

Líbí se mi, že neonatologie je jeden 
z mála medicínských oborů, kde se lé-
kaři zabývají opravdu celým člověkem, 
zkrátka že se nezaměřujeme jen na jeden 
orgán nebo funkci. Práce neonatologa 
zahrnuje celé pestré spektrum činností 
počínaje metodami intenzivní a resusci-
tační péče přes plánování výživy a dlou-
hodobé sledování původně nedonoše-
ných dětí až po komplexní preventivní 
péči o donošené novorozence.

A zároveň zachraňujete životy…
Dáváme naději na život lidem, kte-

ří jsou na jeho samém počátku, to je 
zcela jedinečné, krásné, a přitom velmi 
zodpovědné.

Jste mladá lékařka, pracujete v porod-
nici U Apolináře, kde se zachraňují ta 
nejmenší miminka. Dokonce i ta v tzv. 
„šedé zóně“, pod hranicí životaschop-
nosti. Vidíte ty nejtěžší případy ex-
trémní nedonošenosti…

Já jsem se od počátku svého působení 
na klinice věnovala problematice po-
porodní adaptace extrémně nezralých 
novorozenců a ta práce mě doslova, 
v dobrém slova smyslu, pohltila.

Co cítíte, když se podaří zdánlivě ne-
možné – zachránit život miminka na-
rozeného na hranici životaschopnosti?

Možnosti moderní neonatologie jsou 
fascinující. Když vidíte štěstí v očích ro-
dičů, kteří si po několika měsících hospi-
talizace konečně odnáší domů baculaté 
miminko, které vážilo při narození méně 
než pytlík mouky, tak cítíte, že vaše 
práce má opravdu smysl. A tento pocit 
člověka obrovsky nabíjí.

To musí být krásné! Přesto vaši práci 
vnímám jako extrémně psychicky 
náročnou…

Samozřejmě, ani v neonatologii není 
všechno růžové. Podobně jako v jiných 
oborech intenzivní medicíny je nedílnou 

součástí naší práce stres, bolest, pocit 
beznaděje a vyčerpání.

Ne každý příběh má šťastný konec… 
Jak prožíváte smutné konce?

Bohužel i na našem oddělení občas ně-
jaké miminko zemře. Mnohdy po dlou-
hém boji, který je psychicky náročný pro 
celý tým ošetřujících lékařů a sester. Ta-
ková událost mě vždy velmi silně zasáhne 
a vryje se mi do paměti. Na žádného 

svého zemřelého pacienta nikdy nezapo-
menu. V současné době naštěstí většina 
předčasně narozených miminek přežije. 
S vysokou úmrtností nezralých novoro-
zenců se potýkali mí starší kolegové před 
dvaceti a více lety, já už jsem toto období 
díkybohu nezažila. Moderní neonatolo-
gie řeší spíše prevenci a léčbu komplikací, 
které mohou negativně ovlivnit dlou-
hodobý vývoj nezralých novorozenců. 
Jinými slovy, jde nám o to, aby předčasně 
narozené děti nejen přežili, ale aby přežili 
bez dlouhodobých zdravotních následků.

Kromě péče o děti narozené na hra-
nici životaschopnosti je psychicky velmi 
náročná péče o donošená nebo lehce 
nezralá miminka se závažnými vroze-
nými vadami, geneticky podmíněnými 

rozhovor
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chorobami nebo třeba po prodělané 
těžké porodní asfyxii (nedostatek kyslíku 
v organizmu, pozn. red.). Takové děti mí-
vají velmi závažnou prognózu, často jsou 
dlouhodobě závislí na intenzivní péči, 
nedělají žádné pokroky ve vývoji a mají 
jen minimální šanci na normální život.

Asi se také stává, že řešíte dilema, zda 
má intenzivní péče smysl… Jak vnímá-
te tuto stránku věci?

Ano, tyto eticky složité situace čas od 
času řešíme a vždy je to velice těžké pro 
všechny zúčastněné. Otázku ukončení 
intenzivní péče, která je marná a nepři-
náší dítěti již žádnou naději na uzdravení, 
řešíme vždy v celém kolektivu lékařů 
i ošetřujících sester. Do rozhodování 
o dalším průběhu léčby samozřejmě 
zapojujeme i rodiče nemocného dítěte. 
Východisko nevyléčitelně nemocným dě-
tem, jejich rodinám a koneckonců i nám, 
zdravotníků, přináší paliativní medicína. 
Mým cílem v takové situaci je především 
hájit práva nemocného dítěte, neprodlu-
žovat utrpení a tam, kde již není naděje 
na život, umožnit bezbolestný a důstojný 
odchod, ideálně v náručí rodičů.

Pojďme zase k něčemu veselejšímu. 
Vaši malí pacienti u vás tráví často 
i měsíce, s jejich rodiči se setkáváte 
dlouhou dobu… Zajímá vás, jak se jim 
daří po propuštění domů? Vidíte je 
ráda – když se třeba později přijdou 
podívat na oddělení?

To je jasné, že se o další osudy svých 
pacientů zajímám, a jsem moc ráda, když 
se rodiče s dětmi přijdou ukázat nebo 
třeba pošlou mailem fotografii a pozdrav. 
To je ta nejlepší zpětná vazba a taky 
prevence syndromu vyhoření. S rodiči 
některých svých bývalých pacientů jsem 
v kontaktu už mnoho let. Těší mě, že ke 
mně mají důvěru a obrací se na mě třeba 
s prosbou o radu při řešení různých zdra-
votních komplikací u svých dětí. Pokud 
umím poradit, tak to ráda udělám.

Vy jste, paní doktorko, poměrně ak-
tivní na sociálních sítích. Tam jste 
členkou nejedné rodičovské skupiny 
a aktivně se účastníte diskusí. Radíte 
rodičům, pomáháte svým názorem. Já 
to jako matka předčasně narozeného 
dítěte velmi kvituji a MOC vám za to 
děkuji. Nedá mi to se ale nezeptat – co 
vás k tomu vede? Přeci jen, není úplně 

běžné, aby lékař na síti přiznal, že je 
lékařem, a zapojoval se do diskusí.

Sdílení bolesti a naděje s lidmi podob-
ného osudu je často to jediné, co drží ro-
diče předčasně narozených a nemocných 
miminek v těžkých chvílích nad vodou. 
A v současné době se aktivity rodičů pře-

souvají právě na sociální sítě. Prvotním 
impulzem k aktivnímu členství v těchto 
skupinách bylo přání vidět, jak moji bývalí 
pacienti prospívají a jak se jim daří, zkrátka 
zůstat s těmi rodinami v kontaktu. Postu-
pem času jsem pochopila, jak velký poten-
ciál podpůrné rodičovské skupiny mají.

Pomohlo vám to třeba i více pochopit 
rodiče předčasně narozených dětí? 
Přeci jen – na internetu, v prostředí so-
ciální sítě, může být rodič uvolněnější 
než na oddělení, kam chodí za svým 
miminkem a kde vy jej běžně potkáte…

Díky sociálním sítím jsem nahlédla, 
jak rodiče našich pacientů uvažují, jak 
vnímají naši práci, jak jsou s péčí o své 
děti spokojené, co je štve. V mnoha 
ohledech mi to otevřelo oči a pomohlo 
mi to i v mé práci, jejíž nedílnou součástí 
je každodenní komunikace s rodiči.

Aktivitou na sociálních sítích se sna-
žím, trochu svébytně, splatit dluh, který 
vůči rodičům my, zdravotníci, máme. Ne 
vždy jim věnujeme tolik času, kolik by 
potřebovali. Česká neonatologie je na 
špičce, ale komunikovat s rodiči moc ne-
umíme a nikdo nás to ani neučí… A sa-
mozřejmě je příjemné někomu pomoci, 
poradit a mít okamžitou zpětnou vazbu, 
to mě baví a nevnímám to jako práci.

Vy jste se před necelým rokem stala 
maminkou. Dílem osudu jste porodila 
předčasně. Máte páreček dvojčátek. 
Když jste byla těhotná, myslela jste 
na to, že se to může stát? Bála jste se? 
Přeci jen pravděpodobnost předčas-
ného porodu se u vícečetného těho-
tenství zvyšuje…

Bála jsem se strašně moc. Když jsem 
se při první kontrole na gynekologii 
v 5. týdnu těhotenství dozvěděla, že če-
kám dvojčátka, tak jsem probrečela celý 
den. Přestože jsem se s dvojčaty setkáva-
la v rámci své práce dnes a denně, tak by 
mě v životě nenapadlo, že tahle hříčka 
přírody potká zrovna mě.

Jak jste těhotenství po prvotním šoku 
nakonec prožívala?

Těhotenství jsem si vůbec neužila, v prv-
ním trimestru mi bylo hodně špatně a pak 
jsem byla neustále ochromená strachem 
z předčasného porodu nebo jiných kom-
plikací. Místo přípravy výbavičky jsem čet-
la odborné články popisující komplikace 
u vícečetné gravidity a každý týden jsem 
chodila na ultrazvuk, abych se přesvědčila, 
že jsou miminka v pořádku (úsměv).

Když se to pak stalo a Vy jste skutečně 
porodila před termínem – bála jste se 
o to víc, nebo naopak méně vzhledem 
k tomu, že jste lékařka?

Děti se narodily v 33. týdnu těhoten-
ství s hmotnostmi 1 900 g a 2 400 g. Vi-
děla jsem, že jsou zdravé a na svůj týden 
poměrně velké, to mě docela uklidnilo, 
bála jsem se mnohem méně než v těho-
tenství. Věděla jsem přesně, co nás čeká 
a jak bude všechno probíhat.

Porodila jste v nemocnici, kde 
pracujete?

Ano, ani by mě nenapadlo rodit někde 
jinde. O děti pečovali moje kolegyně 
a kolegové, kterým jsem naprosto důvě-
řovala. Na rozdíl od ostatních maminek 
jsem se nebála inkubátoru ani žaludeční 
sondy, nepřekvapilo mě, když děti po 
porodu zhubly… Naopak svoji pozornost 
jsem věnovala klokánkování, odstříkávání 
mléka a prvním nesmělým pokusům 
o kojení. Přes veškerou únavu, diskomfort 
a ztrátu soukromí jsem si nakonec pobyt 
s dětmi v porodnici docela užila.

Změnila nějak Vaše vnímání osobní 
zkušenost předčasného porodu?
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Samotný fakt, že jsem se stala matkou, 
je samozřejmě převratnou událostí v mém 
životě a moji práci nepochybně ovlivní.

Vnímáte to jako zásadní událost ve 
svém životě i v kontextu své profesní 
dráhy?

Jak moc mě to ovlivní profesně, zatím 
nedokážu posoudit. Do práce jsem se 
ještě nevrátila. Ale myslím, že zkušenost 
předčasného porodu mě jistě učiní vníma-
vější vůči pocitům a potřebám maminek 
našich malých pacientů. Také budu umět 
daleko lépe a přesvědčivěji pomoci při ob-
tížích s kojením a s péčí o miminka vůbec, 
v tomto ohledu je vlastní zkušenost na-
prosto zásadní. A je jasné, že budu mít už 
navždy zvláštní slabost pro dvojčátka.

Zkuste jednoduše popsat, co se honí 
hlavou neonatoložce, která stojí u své-
ho miminka v inkubátoru? Jak jste to 
prožívala?

První dny po porodu byly trochu zvlášt-
ní. U inkubátoru, kde ležely moje děti, 
jsem si připadala spíše jako lékařka než 
jako matka. Rozhodně jsem necítila něja-
ký náhlý příval štěstí a lásky, všechno to 
přicházelo postupně. Možná to bylo způ-
sobeno tím, že jsem děti porodila akut-
ním císařským řezem v celkové anestezii 
a viděla jsem je až druhý den. Dodnes mě 
mrzí, že jsem je nemohla vidět hned po 
porodu. Také jsem měla trochu výčitky, že 
jsem děti porodila předčasně. Myslím, že 
podobnými stavy si projde většina žen po 
předčasném porodu, ale příliš o tom ne-
mluví. Je těžké přiznat, že ke svému dítěti 
v prvních chvílích nic moc necítíte.

Jsou nějaké konkrétní věci, které vám 
došly až v momentě, kdy jste se sama 
stala maminkou předčasně naroze-
ných dětí? Myslím tím, možná lékař 
některé podstatné věci nevnímá, při-
tom pro rodiče jsou zásadní…

Došlo mi, jak těžké je pro matku 
odloučení od svých dětí. Myslím, že je 
opravdu nutné vytvořit maminkám 
předčasně narozených a nemocných no-
vorozenců na neonatologickém oddělení 
vhodné podmínky, aby mohly se svými 
miminky trávit co nejvíce času v prostře-
dí, které je příjemné a motivující.

Musíme říct, že váš partner je také 
lékař neonatolog. Co on? Jak prožíval 
předčasný porod svých dětí?

Když se děti rodily, tak měl zrovna 
službu, takže se o ně staral doslova od 
první minuty jejich života. Myslím, že 
měl velký strach, ale naštěstí jsme ob-
dobím nezralosti i prvním rokem života 
propluli naprosto zdraví a bez jakýchko-
liv komplikací.

Jsou silnější muži-tátové, nebo naopak 
ženy-matky, kterým se potomek naro-
dí příliš brzy?

Na to je jednoznačná odpověď. Silnější 
jsou ženy. Je to přirozené, to ony jsou 
s dítětem fyzicky spojeny již řadu měsíců 
před porodem. Díky hormonům a vroze-
ným instinktům dokáží matky překonat 
celou řadu překážek a bojovat společně 
se svým předčasně narozeným nebo ne-
mocným miminkem.

Pro otce je to těžké, často se neumí 
s danou situací srovnat a žena, bolavá 
po porodu a zaměstnaná starostí o dítě, 
se mu odcizuje. Tátové se také těžko 
vyrovnávají s myšlenkou, že by jejich dítě 
mohlo být jiné, nebo dokonce hendi-
kepované. Bohužel v těchto případech 
dochází nezřídka k rozpadu rodiny. A to 
je pro ženu, matku nezralého nebo ne-
mocného dítěte, zcela destruktivní.

Jak se Vašim dětem daří nyní? Užíváte 
si mateřskou dovolenou, nebo se vám 
po „adrenalinové“ práci stýská?
Děti rostou jako z vody a já si to s nimi 
doma užívám, mám z nich obrovskou 

radost. Nedávno oslavily první narozeni-
ny. Po práci se mi samozřejmě stýská. Ale 
na druhou stranu si neumím představit, 
že bych ta moje miminka, která jsou 
pořád ještě kojená a zcela závislá na mé 
přítomnosti, dala do jeslí nebo na starost 
nějaké chůvě a vrátila se do každodenní 
pracovní rutiny na klinice. Dříve jsem 
trochu zpochybňovala význam dlouhé 
rodičovské dovolené, která je v podstatě 
českým unikátem, no a teď jsem za ni 
ráda (úsměv). Nestresuji se, vím, že za 
pár let navážu tam, kde jsem před poro-
dem skončila.

Vy ale stále tak trošku pracujete – 
kromě toho, že víte, co se na klinice 
děje vzhledem k tomu, že váš partner 
tam také pracuje…

Ano, s neonatologií a kolegy jsem 
pořád v kontaktu. Ve volných chvílích 
se zabývám problematikou adaptace 
extrémně nezralých novorozenců, píšu 
odborné publikace a věnuji se práci 
pro rodičovské spolky (Nedoklubko 
a Aponedo).

Toto číslo časopisu Nejste v tom sami 
je věnováno ŽENÁM. Jak vy osobně 
vnímáte „ženskou energii“ v případě 
předčasného porodu? Setkáváte se 
se ženou v jednom z jejích nejhorších 
období, ve chvíli, kdy se jí předčasně 
narodí miminko….

Myslím, že období okolo předčasného 
porodu nemusí být nutně jedno z nej-
horších. Je spojené se zrozením nového 
života, to je vždy tak trochu zázrak. 
Z žen, které porodily předčasně, trávily 
se svým miminkem týdny a měsíce na 
neonatologii a prožily okamžiky ochro-
mujícího strachu, jsou hrdé a silné matky, 
které si uvědomují cenu života a radují se 
z každého pokroku svého dítěte. Předčas-
ný porod je mezní situací, která posouvá 
hranice vlastních schopností, mění náš 
hodnotový žebříček a pohled na svět.

Co jako lékařka vzkážete maminkám, 
které se zrovna u inkubátoru strachují 
o život svého miminka?

Aby svému dítěti věřily, dotýkaly se 
ho a trávily s ním co nejvíce času. Aby 
hodně odpočívaly. A také aby se nebály 
mluvit s lékaři a sestřičkami o svých po-
citech, o svém strachu a pochybnostech.

Děkujeme za rozhovor!

MUDr. Tereza Lamberská, Ph.D.
Vystudovala všeobecné lékařství 
na 3.LF UK a po promoci v roce 
2009 nastoupila na novorozenecké 
oddělení Perinatologického centra 
Gynekologicko-porodnické kliniky 
VFN a 1. LF UK v Praze (porodnice 
u Apolináře), kde pracuje dosud. Bě-
hem předatestační přípravy působi-
la na Klinice dětského a dorostového 
lékařství VFN a 1. LF UK a na dět-
ském oddělení Krajské nemocnice 
v Mostě. V období 2014–2015 pra-
covala jako sekundární lékařka na 
novorozeneckém oddělení v nemoc-
nicích St. Mary’s a Queen Charlotte’s 
& Chelsea Hospital v Londýně. Po 
atestacích z pediatrie a neonatologie 
obhájila na 1. LF UK disertační práci 
s názvem „Stabilizace a resuscitace 
extrémně nezralých novorozenců“.
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Nošení nás zachránilo
Ze dne na den, bez jakéhokoliv varová-
ní, byla najednou tu! Malinkatá bytost 
ne větší než malý bochník chleba. Má 
maličká, předčasně narozená Sofi. Z poe-
tického těhotenství jsem se rázem ocitla 
v kolotoči pláče, zoufalství, beznaděje 
a strachu. Bylo to neskonale těžké obdo-
bí, ze kterého nás vysvobodilo až nošení 
v šátku.

Když jsem ji poprvé dr-
žela v náručí, ten obrovský 
proud lásky a štěstí mě úpl-
ně oslepily a já vůbec netuši-
la, co máme před sebou.

Do víru zoufalství jsme se 
dostali během pár dní v po-
rodnici. Malá neměla sílu sát 
a mně se netvořilo mléko. 
Dostaly jsme se do kolotoče 
pokusů o přisátí, odsávání, 
dokrmování po cévce, váže-
ní na gramy a samozřejmě 
stresu. Musely jsme pod-
stoupit řadu bolestivých vy-
šetření a já se děsila každého 
vážení, jestli zase neshodila.

Toužebně jsem vyhlížela 
den, kdy odejdeme z ne-
mocnice, a věřila, že doma 
bude všechno lepší. Nebylo. 
Mléko se mi stále skoro 
netvořilo, hodiny a hodiny 
jsem odsávala pár mililitrů, 
hodiny dokrmovala po 
cévce a v obavách vážila 
každičký gram. Stále dokola 
jsme konejšili více a více pla-
čící, nespavý uzlíček nervů. 
15–20 minut spánku a opět řev, stále 
dokola. 24 hodin v kuse, ve dne v noci, 
7 dní v týdnu. Po čase se přidaly i koliky. 
Neutišitelný jekot, tvrdé bříško, křeč 
v celém těle, modravý obličej s vytřeš-
těnýma očima. Její bolestný pláč byl tak 
zoufalý, že byly chvíle, kdy jsem si přála 
nebýt. Neexistovat.

Byla jsem absolutně zoufalá, já i man-
žel. Vůbec jsme nevěděli, jak z toho 
ven. A tehdy nám někdo poradil nošení 
v šátku.

Jak jen jsem se bála! Byla pořád tak 
malinká a já ji měla pevně stáhnout do 
šátku a připlácnout na mé tělo. Neu-
blížím jí? Nepolámu jí nožky? Neudusí 
se mi? Když jsem s pomocí videí na 

internetu překonala první strach, na-
jednou jsem si začala všímat, že v šátku 
nikdy koliky nemá, spí tam déle a i mně 
bylo najednou mnohem lépe.

Začala jsem ji nosit čím dál častěji. 
Bylo to pro nás jako zázrak. Ze dne na 
den se uklidnila, začala pomalu déle 
a déle spát, méně plakala a za pár týdnů 
odezněly i koliky. Viděla jsem, jak moc jí 

to pomáhá. Nám oběma.
Až zpětně jsem začala číst o tom, že 

nošení dětí není jen módní alternativa ke 
kočárku, ale odpradávna ověřený způsob 
života s dětmi. Hltala jsem informace 
o nošení a jeho prospěšnosti pro zdravý 
vývoj dětí. Jak se nošené děti lépe psy-
chosomaticky vyvíjí díky pocitu bezpečí 
na matčině těle. Jak je prospěšné právě 
pro nedonošené děti. A také o tom, jaké 
vzniká mezi matkou a dítětem pouto.

Kontaktní rodičovství a nošení v šátku 
nás ale ovlivnilo mnohem více, než jsme 
čekali. Když jsme se dostali z nejhoršího 
a dcerka mi v šátku kvetla před očima, 
začala jsem řešit typicky ženské, krásně 
lehkomyslné starosti. Na trhu byly jen 

samé sportovní nosicí bundy, ve kterých 
každá vypadala jako v pytli brambor, 
a tak jsem si pro sebe vymyslela stylovou 
a elegantní bundu.

Když mě v ní viděly ostatní maminky, 
chtěly ji taky. Nabídla jsem ji tedy světu 
a vůbec jsem netušila, že tudy povede 
má další cesta. Navrhování a vzkazy 
od maminek mě naplňovaly takovým 

pocitem štěstí, že jsem se 
rozhodla nevracet se k prá-
ci před mateřskou, ale k bu-
dování vlastní značky.

A tak vznikla La Tulia, 
značka stylových tulicích 
bund pro nošení dětí. Dnes 
je z mé maličké Sofi zdravá, 
energií překypující školačka, 
která mi, společně s mlad-
ší sestrou, radí, co bude 
maminkám nejvíc slušet. 
Nosicí oblečení, těhotenské 
a kojicí šaty, ale nově i trika 
na klokánkování miminek 
vznikají stále se stejnou my-
šlenkou podpořit maminky 
v nošení dětí.

A tak bych chtěla vzká-
zat všem maminkám 
předčasně narozených 
dětí – důvěřujte prastarým 
tradicím. Děti se nosily, co 
svět světem stojí. V tradič-
ních kulturách se předčas-
ně narozená miminka hned 
uvážou k prsu do šátku 
a „donosí“ se na těle ma-
minky. V teple, v bezpečí, 

u zdroje potravy a za utišujícího tlukotu 
matčina srdce.

V našich podmínkách to není vždy 
možné, ale i současná medicína uzná-
vá léčebnou sílu klokánkování (tedy 
kontaktu matky a dítěte kůži na kůži). 
Noste a klokánkujte, co to jen jde. Je to 
to nejlepší, co můžete pro miminko i pro 
sebe udělat. Každá chvilka s miminkem 
na těle se vám mnohonásobně v bu-
doucnu vrátí. Je to lék pro tělo i duši. 
Malého, křehkého bojovníka i tu vaši. Já 
i má zdravá, šťastná, veselá Sofi jsme tím 
živoucím důkazem.

Petra Orságová
www.LaTulia.cz

příběh
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I můj vnouček narozený ve 24. týdnu  
si svůj život vybojoval
Babička Jaroslava Černá se s námi podělila o vzpomínky  
na předčasný příchod na svět svého vnoučátka
Nikdy mě nenapadlo, že i mě 
by se mohl týkat předčasný 
porod. Mé páté vnouče se 
narodilo již ve 24. týdnu 
těhotenství kvůli dceřině 
preeklampsii. Bylo to jako 
blesk z čistého nebe. Dceři 
šlo o život, proto lékaři zvolili 
císařský řez. Ve mně se mísily 
pocity strachu o dceru a stra-
chu o vnouče. Vůbec jsem si 
neuměla představit, jak bude 
vnuk maličký. Když mi zeť 
poslal fotku malého, který při 
narození měřil 26 cm a vážil 
420 gramů, byla jsem v šoku. 
Na jednu stranu jsem měla 
radost, na druhou stranu 
obrovské obavy, zda to malý 
přežije a zda bude dcera 
v pořádku.

Dcera se rychle dostala 
z nejhoršího a já se snažila ji 
držet za ruku a psychicky ji 
podpořit, přestože to bylo 
někdy moc těžké. Slzy byly na 
denním pořádku, i když jsem 
si dovolila plakat, až když 
jsem byla sama. Každý den jsem mluvila 
s dcerou i se zetěm, abych věděla, jak 
na tom vnouček je. Měli jsme možnost 
koukat na maličkého přes kameru 

umístěnou u inkubátoru. To bylo krásné, 
ale zároveň úzkostné a bolavé. Radost 
a úsměv střídaly slzy. Všude samé ha-
dičky, drátky, vše pípalo, houkalo. I pláč 

maličkého mě velmi bolel. Ta 
bezmoc byla zničující, chtěla 
jsem nějak pomoci, ale ne-
bylo jak.

Vnuk překonal řadu zdra-
votních komplikací – lehčích 
i těžkých. Tu hrůzu, kterou 
jsem prožívala, si těžko před-
staví ten, který to nezažil. 
Zvyknete si, že je mezi vámi 
človíček, kterého milujete ce-
lým srdcem, a jde mu o život. 
Skončí na operačním sále 
a vám nezbývá než čekat. 
A to čekání je příšerně dlou-
hé… Tato maličká miminka 
jsou opravdu velcí bojov-
níci. I můj vnouček si život 
vybojoval!

Když jsem si ho mohla 
poprvé pochovat, měla jsem 
zvláštní pocit štěstí a záro-
veň mě neopouštěl strach. 
Byl křehoučký a malinký 
jak hrneček z porcelánu. 
Ještě stále má před sebou 
dlouhou cestu, ale snažíme 
se, aby měl co nejvíce lásky. 

Moc ho milujeme!

Babičce Jaroslavě přejeme hodně radosti 
s jejím vnoučkem!

Babička má dvojnásobný strach:  
bojí se o vnouče i o své dítě
Babička předčasně narozeného miminka – žena, která prožívá obrovský 
strach. Bojí se totiž o vnouče a stejně tak má strach o své dítě, matku nebo 
otce toho maličkého miminka, které na svět tolik chvátalo. Na vnouče se 
těšila a nyní jí místo radosti ochromuje strach a nejistota z budoucnosti. 
Navenek se snaží být silná, podpořit svou dceru, svého syna, být jim opo-
rou v těžkých chvílích… Skrývá slzy v pokusu o úsměv, mezi povzbudivými 
slovy, kterými se snaží dodat odvahu a sílu rodičům miminka, které bojuje 
v inkubátoru. V naší facebookové skupině je nejedna hrdá babiča. Dvě 
z nich se s námi podělily o své vzpomínky na příliš brzký příchod jejich 
vnoučete na svět. Moc jim za odvahu podělit se o své pocity děkujeme!

příběh
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Máma se vždy bojí o své děti, ale 
babička se o vnoučátka bojí ještě více
Babička Jana Šoukalová s námi sdílí svůj silný životní příběh

Jsem maminkou dvou dcer. 
Starší dcera se vdala a k 50. na-
rozeninám mi porodila krásnou 
vnučku. Přestože byla holčička 
narozena v termínu, po těžkém 
porodu nedýchala. Putovala do 
inkubátoru a dcera pro velké 
krvácení na operační sál. Po pár 
hodinách nám řekli, že příští 
dny ukáží, zda má malá poško-
zený mozek. Dcera i vnučka to 
nakonec obě ve zdraví ustály 
a já si řekla, že to nejhorší má 
naše rodina za sebou za sebou. 
Jak jsem se zmýlila!

Měsíc po narození vnučky 
jsem dostala virózu a po týdnu 
v posteli se zdálo, že je vše v po-
řádku. Pak ale přišel den, kdy 
jsem ráno pro obrovské bolesti 
nevstala. Nastaly měsíce plné 
vyšetření, rehabilitací a dalších 
zdravotních problémů. Postup-
ně jsem začala zase normálně 
fungovat. Po roce jsem si ale 
všimla, že se mi na boku prsu 
dělá důlek. Po předchozích zkušenostech 
jsem vyrazila hned k lékaři. Verdikt zněl: 
Rakovina v pokročilém stádiu s metastá-
zami v páteři. Nastalo další kolo vyšetře-
ní, chemoterapií a operací.

Mezitím se vdala má mladší dcera. 
Dlouho nemohla otěhotnět a já si říkala, 
jestli se ještě druhého vnoučátka dožiji. 
Nakonec se dceři po drobném zásahu 
lékařů podařilo otěhotnět. Bylo to jako 
v pohádce! Měla jsem obrovskou radost, 
když jsem na Vánoce pod stromečkem 
našla dopis od budoucího vnoučátka, 
ve kterém stálo, jak se těší, až nás pozná, 

s přiloženou fotkou z ultrazvuku. Moje 
štěstí nebralo konce. Pak dceři ale lékaři 
zjistili těhotenskou cukrovku a nasadili 
dietu. Vše probíhalo dobře, jen dcera 
měla hodně malé bříško. Byla ve 32. týd-
nu těhotenství, když mi volala, že jde 
z kontroly a má nastoupit do nemocni-
ce, protože nebyly slyšet ozvy srdíčka. 
Málem se mi v tu chvíli zastavilo srdce. 
V nemocnici naštěstí srdíčko nalezli, 
přesto si tam dceru pro jistotu chtěli pár 
dní nechat…

Večer jsem jí volala, ale telefon mi 
nezvedla. Byla jsem velmi nervózní, 

čekala jsem jak na trní, až se 
mi ozve. Za pár hodin mi přišla 
fotografie narozené vnučky. 
Pak teprve volal zeť, že dceři 
praskla voda a narychlo ji 
převáželi do Prahy na Bulovku, 
kde jí byl proveden císařský 
řez. Malinká naštěstí dýchala 
sama. Měla jsem obrovský 
strach! Bála jsem se nejen o ni, 
ale i o dceru – jak by psychicky 
zvládla, kdyby se s malinkou 
něco stalo. Když jsem poprvé 
viděla ten malinkatý uzlíček 
v inkubátoru, napojený na ha-
dičkách, málem jsem přestala 
dýchat a vehnaly se mi slzy do 
očí. Před dcerou jsem se ale 
snažila nedat nic najevo, abych 
jí nepřidělávala starosti. Máma 
se vždy bojí o své děti, ale 
babička se o vnoučátka bojí 
ještě více. Teprve jako babička 
jsem si v plné síle uvědomila, 
jak bezbranné a maličké mi-
minko je. Až s nabitými život-

ními zkušenostmi se strach o potomky 
násobí…

Moje druhá vnučka je ale velká bojov-
nice, vše nakonec zvládla a já mám dvě 
krásné, zdravé vnučky. Dneska jsou té 
malé nedonošené dračici 2 roky a já jsem 
ta nejšťastnější babička pod sluncem. Jen 
doufám, že ty moje holky uvidím vyrůs-
tat co nejdéle!

Nedoklubko přeje babičce Janě pevné 
zdraví, hodně sil a co nejvíce šťastných 
společných chvil s vnučkami! Děkujeme 
za sdílení silného příběhu!

příběh

Vzkazy maminek maminkám
Zdenka M.: Vše dopadne tak, jak má. Vaše předčasně na-
rozené miminko si vás vybralo právě proto, že ví, že vy to 
zvládnete! Věřte svému drobečkovi. Uvidíte, že vás bude kaž-
dým dnem překvapovat v dobrém slova smyslu. (34 + 4 t. t., 
2 280 g)

Simona K.: Nic si nevyčítejte, pokud to bude třeba, obraťte se 
na psychologa v nemocnici, poproste blízkou rodinu o pomoc, 
pochopení. Buďte silné, i když vám je do pláče, zvládnete to 
vy i vaše miminko. Věřte, že vše dobře dopadne! Opatrujte se. 
(dcera 35 + 6 t. t.)
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„Jsme ty, které poprvé představí 
rodičům jejich miminko,“ 
říká o své práci neonatologická sestřička Eva Řežábková

Zdravotní sestra na neonatologii je ja-
kýmsi průvodcem neonatologií rodičům 
po předčasném porodu. Je odborníkem 
pečujícím o maličké miminko a zároveň 
tak trochu psychologem pro rodiče, 
hlavně pro mámy malých bojovníků. 
Sestřičky na neonatologiích bývají pro 
maminky často doslova anděly. Přísta-
vem klidu a jistoty v těžké době. My 
v Nedoklubku si práce sester a bratrů na 
neonatologických odděleních velmi vá-
žíme a nepřestáváme jim děkovat. Proto 
také vzniklo video, kterým jsme chtěly 
vyjádřit slova díků – zhlédnout jej může-
te na Youtube kanálu Nedoklubka, jeho 
název je Díky, sestřičko!

O rozhovor do tohoto čísla časopisu 
jsme požádali zdravotní sestřičku Evu 
Řežábkovou, která pracuje na neonato-
logii v ÚPMD v Praze 
Podolí. Eva vymyslela 
tzv. Neobedy, hníz-
dečka pro miminka, 
která jsou jako po-
lohovací pomůcka 
používána na českých 
neonatologiích. Co 
Evu přivedlo k neona-
tologii? Co ji na práci 
nejvíc baví, jaké jsou 
naopak nejtěžší chvíle, 
a mohou si rodiče 
hnízdečko pro mimin-
ko zakoupit i domů? 
Evě za rozhovor velmi 
děkujeme!

Evo, vy pracujete 
jako zdravotní sestra 
na neonatologii. Jak jste se k předčas-
ně narozeným dětem dostala? Proč 
jste si zvolila právě neonatologii – péči 
o ta nejmenší miminka z nejmenších?

Po ukončení studia jsem neměla 
vysněný obor, věděla jsem jen, že chci 
pracovat s dětmi. Moje cesta vedla do 
VFN (Všeobecná fakultní nemocnice) 
v Praze na KDDL (Klinika dětského a do-
rostového lékařství), ale když jsem šla 
okolo Gynekologicko-porodnické kliniky 

u Apolináře, uchvátila mě její nádherná 
budova. Následně jsem získala místo na 
oddělení RES – neonatologie, kde jsem 
pracovala 12 let. Tento obor byl pro mě 
neznámý, ve škole jsme se učili pouze 
o fyziologických novorozencích. Neo-
natologie mě překvapila svou křehkostí 
a dynamičností, neměla jsem tušení, že 
takto malá miminka se rodí.

Na jakém pracovišti pracujete v sou-
časné době, Evo?

Dnes pracuji jako staniční sestra na 
NEO-RES v ÚPMD Praze. Myslím si, že 
mohu mluvit za celý tým sestřiček na na-
šem oddělení. V první řadě jsme tým lidí, 
kteří spolu tráví mnoho času, proto je 
velmi důležité, aby byly sestřičky v práci 
spokojené a respektované.

A co je hnacím motorem sestřičky na 
neonatologii? V jakých chvílích máte 
skutečně radost?

Naplňuje nás úspěch každého zachrá-
něného předčasně narozeného nebo 
nemocného novorozence, každý malý či 
velký pokrok, které miminko po dobu 
hospitalizace udělá (tolerance stravy, 
přibývání na váze, první otevření očí, 
aj.). Navíc manipulace a doteky musí být 
opravdu jemné a šetrné. V neposlední 

řadě jsme ty, které poprvé představí 
rodičům jejich miminko, vedeme jejich 
ruce, aby se dotkly křehkého miminka, 
jež je někdy velké jako dlaň. V následují-
cích dnech se maminka s pomocí sestry 
učí pečovat o své miminko a klokánkuje.

Velkou motivací pro nás je, když se 
rodiče přijdou rozloučit s miminkem 
před odchodem domů a později přijdou 
ukázat, jak roste a co vše umí.

Já osobně mám ráda, že nikdy nevím, 
co den přinese a jak bude náročný.

Naopak – které chvíle jsou pro sestru 
na neonatologii ty nejtěžší?

Smutné chvíle patří k mé práci, a pro-
to se snažím chovat se profesionálně, 
když přijdou. Některé dny jsou emotivní 
a smutné, přesto jsem ráda, že mohu 

být součástí tak krás-
ného oboru, jako je 
neonatologie.

Práce sestry na 
neonatologii musí 
být psychicky velmi 
náročná…

Domnívám se, že 
je důležité odpočívat 
aktivně i pasivně. 
Dnes již umím oddě-
lovat pracovní povin-
nosti a rodinný život.

Vy jste stála u zrodu 
Neobedů – hnízde-
ček určených k po-
lohování miminek, 
která se používají 

i do inkubátorů. Jaký je význam těchto 
hnízdeček?

Hnízdečka mají imitovat prostředí 
dělohy. Jsou z měkkého, jemného mate-
riálu, který je příjemný na dotek a tva-
rem připomíná děložní lůžko. Miminka 
v hnízdečku zaujímají fetální polohu, 
kdy mají ohraničený prostor okolo hla-
vičky, která je v mírném předklonu, ruce 
okolo oblasti úst, nohy přitažené k bři-
chu s mírně ohnutou páteří. Hnízdečka 

rozhovor
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umožní novorozenci pohyb s jasnými 
hranicemi, aby se cítil bezpečně.

Hnízdečka se skládají ze čtyř částí. 
Vnější podložka je barevná a imituje dě-
ložní lůžko, která jasně drží hranice pro-
storu, vnitřní části jsou tvarované 
jako „ruce“, které jemně a dle 
potřeby zavinují miminko a tím 
zmenšují prostor, „kost“, která se 
používá na podložení krku, aby 
se miminkům dobře dýchalo 
a mohla mít hlavičku v mírném 
předklonu, a „srdce“, které se po-
užívá při polohování na břicho.

Hnízdečko má mnoho využití, 
kdy záleží na stavu a potřebách 
novorozence. Svojí barevností, 
jemností a funkčností snižují 
negativní vnímání jednotky in-
tenzivní péče, a to nejen novoro-
zenci, ale i rodičům.

Neobed musí být asi vyroben 
ze speciálních materiálů. Jako 
laik si představuji, že musí být 
možné ho dezinfikovat. Také 
tuším, že nároky na kvalitu 
materiálů budou i například ve 
vztahu k citlivé pokožce nedo-
nošených miminek. Je to tak? 
Čím je Neobed výjimečný z hle-
diska jeho výroby a použitých 
materiálů? Co musí materiály 
splňovat?

Látky pro Neobed musí mít 
certifikát Atest, který se obnovuje každé 
tři roky, produkty pro nemocniční užití 
mají klinické hodnocení a průmyslový 
vzor. Látky lze prát na 60° C i v chemické 
pračce. Dají se dokonce sušit i v sušičce. 
Postupem času jsem vytvořila šest hníz-
deček a každé z nich je výjimečné svým 
použitím:
• hnízdečko Movie – určeno pro příjem 

a převoz miminka z porodního sálu na 
oddělení,

• hnízdečko Intensive – z názvu již vy-
plývá, že je určeno pro intenzivní péči, 
vnější podložka má průstřihy pro inva-
zivní vstupy,

• hnízdečko Care – vnější podložka je 
celistvá a je určeno pro miminka, která 
nemají invazivní vstupy,

• hnízdečko Intermed – je pro miminka 
v intermediální péči,

• hnízdečko Twins – pro dvojčata 
v nemocnici,

• hnízdečko Home Big – na doma.

Hnízdečka a deky jsou výjimečné neje-
nom svojí funkčností a originalitou, ale 
také mojí pečlivostí, kdy osobně každý 
produkt, který si zákazníci a perinatolo-
gická centra objednají, kontroluji.

Jaký byl postup zavedení hnízdeček do 
praxe?

První hnízdečko Neobed bylo vyro-
beno a poprvé vyzkoušeno v roce 2011 
v ÚPMD (Ústav pro péči o matku a dítě). 
Nebylo lehké zavést hnízdečko do praxe, 
sestry měly jasnou představu o ošetřo-
vatelské péči a novinky nebyly pozitivně 
přijímány.

Když se dnes vrátím k době zavádění 
hnízdeček do praxe, trvalo dva roky, než 
se stala běžnou součástí péče o předčas-
ně narozené miminko. Dnes je tomu zce-
la naopak, sestry velmi rády hnízdečka 
používají a ladí inkubátory do barev.

Dnes hnízdečka a deky používají ve 
všech perinatologických centrech v ČR, 
dokonce i v některých intermediálních 
odděleních a porodních sálech, pro které 
jsem připravila deky na bonding.

V roce 2018 jste – nejen díky hníz-
dečkům – získala ocenění „Purpurové 

srdce“ pro osobnost Neonatologické 
sekce ČAS…

Toto ocenění nepatří jenom mně, 
je pro všechny sestry, které pracují na 
neonatologických odděleních a které 

změnily ošetřovatelskou péči 
o tato křehká miminka. Já jim za 
to děkuji.

Možná by někteří rodiče uví-
tali možnost pořídit svému 
miminku hnízdečko i domů. 
Lze Neobed někde koupit? Do-
poručila byste používání hníz-
dečka i po příchodu domů, 
například v domácí dětské po-
stýlce? Jak dlouho a do jakého 
zhruba věku dítěte?

Vyhověla jsem rodičům 
a před pěti lety jsem rozšířila 
nabídku o hnízdečko Home 
Big, které je určené k domácí-
mu užití a rodiče ho mohou 
používat dle jejich potřeb do 
šesti měsíců korigovaného 
věku dítěte. Hnízdečko Home 
Big se skládá ze dvou částí, 
z vnější podložky a deky (100 × 
100 cm) s kapucí, kterou lze po-
užívat do dvou let dítěte. Hníz-
dečko lze zakoupit na e-shopu 
www.neobed.cz.

Vy se jako sestra na neonato-
logii setkáváte s rodiči před-

časně narozených dětí každý den. Jistě 
s nimi mnohdy navážete i bližší vztah. 
Jak na vás obecně ženy-matky působí? 
Máte dojem, že jsou ve složitých život-
ních situacích silné?

S rodiči se setkávám každý den a mu-
sím říct, že ženy jsou velmi silné, ať jsou 
to těžké životní chvíle nebo velmi dlouhý 
pobyt jejich miminka u nás na oddělení, 
ale nemohu opomenout muže, ti jsou 
velkou oporou žen.

Co byste vzkázala mámám, které se 
zrovna bojí o život svého předčasně 
narozeného miminka a strachují se 
o budoucnost?

Věřte svým malým/velkým bojovní-
kům, podporujte je, vyprávějte, čtěte, 
klokánkujte, dotýkejte se jich, nebojte 
se za svými miminky chodit, protože jim 
tím dáváte mateřskou lásku, kterou má 
jenom maminka, a pohlazení od mamin-
ky je nenahraditelné.
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Věřte, že ty děti, které si svůj  
život vybojují, si vás vybraly
Veronika je dnes šťastná máma tří dětí. 
Její cesta k nim ale nebyla jednoduchá. 
Jedno z dvojčátek, která se narodila 
předčasně, ze-
mřelo. Druhé 
si svůj život 
vybojovalo, 
ale potýká se 
se zdravotním 
hendikepem. 
Také její třetí 
těhotenství 
skončilo před-
časně… Kde 
bere usměvavá 
Veronika sílu? 
Co jí v nejtěž-
ších chvílích 
pomáhalo? 
A jak vnímá sílu 
ženy-matky?

Ve Veroničině 
domácnosti je 
plno a veselo 
tak, jak to bývá 
tam, kde je 
víc dětí. Nejstarší dceři Aničce je již 14 
let, Amálka brzy oslaví 3. narozeniny 
a nejmladší Petřík nedávno sfoukl svou 
první svíčku na dortu. Pro spokojenou 
maminku nejsou vzpomínky na narození 
jejích dětí příliš veselé. Po prvním bez-
problémovém těhotenství zakončeném 
porodem v termínu nečekala, že při 
dalším těhotenství bude všechno jinak. 
„Přáli jsme si pro Aničku sourozence. Když 
jsme si řekli, že je ten správný čas, opako-
vaně jsem potratila,“ vzpomíná Veronika 
a pokračuje: „Vydali jsme se k lékařům, ti 
na něco přišli u manžela a po léčbě jeho 
problému jsem otěhotněla. A rovnou dvě 
děti, čekala jsem dvojčátka.“ Vše probí-
halo tak, jak mělo. Nastávající maminka 
chodila na pravidelné kontroly, miminka 
se vyvíjela podle tabulek a celá rodina se 
těšila, že jich bude brzy pět.

Veronika přiznává, že nerada na svůj 
druhý porod vzpomíná. Večer ji trochu 
bolelo břicho, ale nepřikládala tomu 
žádnou váhu. Když však ráno začala kr-
vácet, nechala se odvézt do českolipské 
porodnice: „Vše se seběhlo hrozně rychle. 

Nikdo mi nic nestihl vysvětlit. Jen mi řekli, 
že rodím… Bylo to příšerné.“ Situaci kom-
plikovalo, že v České Lípě nejsou připra-

veni na porod 
v takto brzkém 
týdnu těhoten-
ství. Veronika 
byla ve 25. t. t. 
Po příchodu na 
svět byla dvoj-
čátka Amálka 
a Pepíček, jak je 
rodiče pojme-
novali, převe-
zena na neona-
tologii do Ústí 
nad Labem. 
Amálka po 
převozu trpěla 
krvácením do 
mozku a lékaři 
neonatologie 
novopečené ro-
diče připravo-
vali na nejhorší. 
Pepíček byl 

na tom zdravotně lépe. Desátý den se 
ale Pepíčkův stav rapidně zhoršil a mu-
sel podstoupit operaci střev, po které 
se u něj bohužel vyskytlo krvácení do 
mozku, na jehož 
následky zemřel. 
„Když Pepíček 
zemřel, bylo to 
pro mě neuvě-
řitelně těžké. 
Neustále jsem si 
vyčítala, že jsem 
děti porodila 
předčasně. Vini-
la jsem se z jeho 
smrti,“ vypráví 
smutně Veroni-
ka. „Ten den, kdy 
Pepíček zemřel, 
jako by Amálce 
dal energii. Její 
zdravotní stav se 
začal zlepšovat.“ 
Veronika trávila 
u své maličké 
dcerky veškerý 

volný čas a snažila se nenechat se ovlád-
nout strachem o její život. „Když jsem 
byla doma, pořád jsem koukala na tele-
fon. Pokaždé, když zazvonil, bála jsem se, 
že mi volají špatné zprávy z nemocnice.“

Amálka dokazovala, že je bojovnice, že 
chce žít. Pomalu, ale jistě se její zdravotní 
stav zlepšoval. Svůj boj nakonec vyhrála. 
„Jsem na ni moc pyšná, je opravdu šikov-
ná. Má mnoho diagnóz. Trápí ji DMO 
(dětská mozková obrna – pozn. redak-
ce), má voperovaný V-P shunt (hadička, 
která odvádí mozkomíšní mok – pozn. 
redakce), trpí retinopatií (onemocnění 
nezralé sítnice oka) – špatně vidí, rozezná 
jen tmu a světlo. Také bojuje s epilepsií,“ 
vyjmenovává Veronika diagnózy, kterými 
Amálka trpí. Přesto je to veselá a usmě-
vavá holčička, která dělá rodičům radost. 
„Ráno se vzbudí a hned se směje! Je to 
naše sluníčko. Moc ji milujeme,“ říká o ní 
hrdě Veronika.

Veronika se nechtěla vzdát představy 
třetího dítěte. Amálčini terapeuti navíc 
doporučili holčičce pořídit mladšího 
sourozence, který by pro ni byl „tahou-
nem“ a mohl by pomoci zlepšovat její 
zdravotní stav. Veronika k tomu říká: 
„Manžel ze začátku další těhotenství 
odmítal. Bál se.“ Následné těhotenství 

probíhalo z po-
čátku dobře. 
Ve 22. týdnu 
však bylo na 
kontrole zjiš-
těno, že opět 
hrozí předčasný 
porod a Vero-
nika musela být 
hospitalizová-
na. „Těhotenství 
se nepodařilo 
udržet příliš 
dlouho,“ vzpo-
míná Veronika 
a dodává: 
„Ve 26. týdnu 
jsem porodila 
chlapečka.“ 
Tentokrát 
však Veronika 
ležela v Ústí 

příběh
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nad Labem a miminko se 
tedy vyhnulo následnému 
převozu. Chlapec dostal 
jméno Petr a s porodní 
hmotností 700 gramů se 
měl čile k světu, vše zvlá-
dal na jedničku. „Věřila 
jsem mu, že to zvládne,“ 
usmívá se maminka Vero-
nika a usmívat se nepře-
stává, ani když pokračuje 
ve svém vyprávění: „Každý 
den jsem za ním jezdila, 
chovala jsem ho a prosila, 
aby se mnou zůstal.“

Péťa nedávno oslavil 
své první narozeniny, váží 
8,5 kg a je to velký čertík, 
kterému to kouká z očí – jak říká jeho 
maminka. Své nemocné sestřičce oprav-
du pomáhá, jsou na sebe hodně fixovaní.

Veronika shrnuje, jak zpětně svou opa-
kovanou zkušenost předčasného porodu 
vnímá: „Je to velice těžké jak fyzicky, tak 
psychicky. Důležitá je rodina, která vás 
dokáže podržet a pomoci vám. I samotné 

maličké miminko vám dodá sílu a energii. 
Když jsem viděla, jak bojují, jak se jejich 
stav zlepšuje… Pak mě svou malou ru-
čičkou chytili za prst. Nemohla jsem v tu 
chvíli jinak, než jim věřit. To jsem jim také 
pořád opakovala, že jim věřím.“ Svou 
úvahu ještě doplňuje: „Žena dokáže být 
velmi silná. Matka nadevše miluje své 

děti, ani já nejsem výjim-
kou – nikdy bych je neda-
la.“ Sílu mateřského pouta 
Veronika dobře poznala, 
když odmítla návrh lékařů 
na umístění své prostřed-
ní dcery do ústavu… Na 
konec svého vyprávění 
přiznává, že bez svého 
manžela by to nezvládla: 
„Partner by tu měl být 
v těchto těžkých životních 
situacích pro ženu. Můj 
manžel byl skvělý. A stále 
je skvělý! Vím, že se na něj 
mohu spolehnout. Prožili 
jsme si spolu nejednu těž-
kou chvíli. Zvládl to, nikdy 

neutekl. A já ho za to moc miluji,“ uzavírá 
své vyprávění Veronika – šťastná máma 
tří dětí. A co vzkazuje mámám, kterým 
se právě narodilo předčasně miminko? 
„Věřte svým dětem. Vím, že je to celé moc 
těžké. Věřte, že ty děti, které si svůj život 
vybojují, si vás vybraly. A vše se děje tak, 
jak má…“

Vzkazy maminek maminkám
Anna V.: Dnes se mluví o důležitosti bondingu pro budoucí 
vztah matky a miminka. My, maminky nedonošeňátek, jsme 
o tento okamžik ochuzené, ale ten společný boj, dny strávené 
u inkubátoru, první klokánkování a společné týdny v nemoc-
nici vás a vaše miminko spojí víc než všechny bondingy světa 
a z nemocnice budete odcházet s pocitem, že teď už zvládnete 
všechno. (Jiřík, 30. t. t., 1 300 g)

Monika N.: Buďte vždy oporou svému děťátku! Teď musíte jít 
příkladem, dodat mu odvahu bojovat a zahrnout ho láskou 
a důvěrou! Když to zvládnete vy, zvládne to i miminko! Buďte 
silní a nikdy nepochybujte! Postůjte pár minut u inkubátoru 
a pošeptejte vašemu miminku, že na to není samo a že ho 
v tom nenecháte! I když s ním nemůžete být, myslete na něj, 
tohle všechno pomáhá (vám i jemu)! (26. t. t., 810 g)

Veronika A.: To miminko, které vidíte, je silnější než vy samy. 
Věřte mu. To je totiž to jediné, co od vás vaše miminko čeká – 
PODPORU. (Anabell, 35 + 5 t. t., 1 760 g)

Lenka P.: Já jsem to miminko, které před 52 lety vážilo 
1 690 gramů. Narodila jsem se ve 28. týdnu těhotenství, neměla 
jsem polykací reflex. Maminky tenkrát s nedonošeňátky být 
nemohly, a tak mě rodiče dva měsíce neviděli. Bylo to jiné než 
dnes, medicína nebyla na takové úrovni. Nakonec jsem v dětství 
skoro nestonala. Takže maminky, miminka jsou velcí bojovníci, 
lékaři odborníci. Proto věřím, že všichni budete šťastní a zdraví.

Jana K.: Zažíváte zrovna jedny z nejtěžších chvil v životě, 
a proto se obrňte trpělivostí a buďte silné. Teď to tak možná 
nevypadá, ale bude líp. Dřív nebo později si miminko domů 
odvezete. Chvilku na to vám vše začne vracet svými pokroky 
a úsměvy. Strach bude ustupovat a vy si začnete užívat vše, 
o co ze začátku přicházíte. Nemá smysl se zabývat tím, proč se 
to stalo. Možná vás čeká ještě dlouhá cesta a hodně starostí, 
ale nejste v tom sami. Jsme tu my. My všechny jsme si prošly 
tím, čím si procházíte zrovna vy a známe všechny ty pocity 
a strachy. Teď jsme tu pro vás a rády pomůžeme s čímkoli! 
(Adélka, 31 + 3 t. t., 1 620 g)

Hanka K.: Děti jsou bojovníci, lékaři jsou strážní andělé. Pro 
mě to byla zkouška, co vše zvládnu. Ty tři měsíce po nemocni-
cích mi dokázaly, že společně zvládneme vše. Užívejte si každý 
okamžik, děti jsou malé jen jednou, ať máte na co vzpomínat, 
až přijde puberta. (dvojčata Gabriel a David, 25. t. t.)

Pavla V.: „Jsem máma! A já zvládnu vše.“ To jsem si stále opa-
kovala. Mluvila jsem k malému, jako by mi rozuměl, už když 
byl v bříšku. Věřila jsem mu… Vysílala jsem vesmíru jasnou 
zprávu, která zněla: „My to zvládneme!“ (Vincent, 32 + 1 t. t., 
1 670 g)
Celý příběh Pavly, které v 16. týdnu praskla plodová voda, 
ona se rozhodla bojovat a Vincenta donosila až do 32. týdne, 
si můžete přečíst na webu Nedoklubka v sekci příběhy – 
pozn. redakce.
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Dárcovství mateřské mléka
Když si ženy-matky pomáhají
Když nemůže být novorozenec krmen 
mlékem od vlastní matky, používají zdra-
votníci mateřské mléko od dárkyň. Pro 
děti narozené před-
časně je nejvhodnější 
mléko od žen, které 
jsou samy po před-
časném porodu…

Maminky, které 
porodily předčasně, 
vědí, jak nelehký úkol 
může být udržet 
laktaci a kojit své mi-
minko. Cesta k plné-
mu kojení může být 
dlouhá, velmi trnitá, 
a ne vždy úspěšná.

CO KDYŽ MIMINKO NEMŮŽE  
BÝT KRMENO MLÉKEM  
OD SVÉ MAMINKY?
Miluše Plecerová, vrchní laktační sestra 
z pražské apolinářské porodnice, říká: 
„Trávicí trakt miminka je potřeba zatěžo-
vat od prvních hodin života. Tehdy samo-
zřejmě není k dispozici mateřské mléko 
jeho matky… Proto se miminka krmí pas-
terizovaným mateřským mlékem, které je 
získáváno od dárkyň.“

MLÉKO ŽEN, KTERÉ PORODILY 
PŘEDČASNĚ, MÁ SPECIÁLNÍ SLOŽENÍ
Příroda je mocná. Tělo ženy po před-
časném porodu ví, že je třeba „vyrobit“ 
mléko jiného složení než v případě, kdy 
porodí v termínu. Mléko z mateřské ban-
ky od matek donošených dětí lze samo-
zřejmě použít také, nicméně ideální je 
situace, kdy je nezralé dítě krmeno mlé-
kem od dárkyně po předčasném porodu.

KDO MŮŽE MATEŘSKÉ MLÉKO 
DAROVAT?
„Dárkyní se může stát žena, která je 
zdravá, je nekuřačka, nemá v anamnéze 
závislost na drogách nebo alkoholu a není 
léčena žádnými medikamenty,“ vysvětluje 
Miluše Plecerová a dodává: „My si ještě 
ověřujeme zdraví dárkyň tím, že jsou pro-
vedeny výtěry z nosu a krku a vzorky jsou 
poslány na mikrobiologii.“

Každá darovaná dávka mléka je tes-
tována, projde sérií rozborů, a to jak 

před pasterizací, tak po ní. Teprve jsou-li 
všechny výsledky v pořádku, může se 
mléko použít pro miminka.

KDE LZE MATEŘSKÉ MLÉKO 
DAROVAT?
V Čechách jsou celkem čtyři banky ma-
teřského mléka. Naleznete je v Českých 
Budějovicích, Hradci Králové, Mostě 
a v Praze. I v porodnicích, kde banka 
mateřského mléka není, lze mateřské 
mléko darovat. Máte-li dostatek mléka 
a vaše miminko jej nestíhá spotřebovat, 
zeptejte se personálu neonatologie, zda 
a za jakých podmínek je možné se stát 
dárkyní mateřského mléka.

KOJENÍ PŘEDČASNĚ 
NAROZENÝCH DĚTÍ
Na internetových stránkách Nedoklubka 
naleznete o kojení mnoho článků, které 
jsou plné informací, rad a tipů a pomo-
hou vám se zorientovat. Přijměte také 
naše pozvání do facebookové skupiny 

Nedoklubko-Nejste v tom sami, kde mů-
žete své starosti sdílet se ženami, které 
si prošly stejnou situací, jakou vy nyní 
prožíváte.

BANKA MATEŘSKÉHO MLÉKA – 
MÍSTO, KDE MAMINKY POMÁHAJÍ 
MAMINKÁM
Nemocnice České Budějovice startuje 
kampaň na podporu Banky mateřské-
ho mléka s názvem Banka mateřského 
mléka – místo, kde maminky pomáhají 
maminkám.
„Maminky, které se chtějí stát dárkyně-
mi mateřského mléka, kontaktují sestru 
z Banky mateřského mléka (BMM). 
Projdou pohovorem, při kterém je jim 
vysvětleno vše o odběrech, zacházení 
a uchovávání odebraného mléka. Ná-
sledně je proveden odběr krve na HIV, 
syfilis a hepatitidu B a C. Pokud je vše 
v pořádku, pro zmražené mléko si v rámci 
Českých Budějovic a okolí do 40 kilometrů 
přijede sestra z BMM. Dárkyně musí da-
rovat minimálně 1 litr mléka týdně,“ uvá-
dí primář Neonatologického oddělení 
MUDr. Jiří Dušek a přidává poděkování: 
„Moc si vážíme všech maminek, které 
jsou ochotny udělat něco navíc a darují 
mateřské mléko. Jejich mléko zkvalitňuje 

péči o nedonošené 
a nemocné děti.“

Podrobné infor-
mace k dárcovství 
v jižních Čechách 
zájemkyně získají 
přímo na Neonato-
logickém oddělení 
Nemocnice České 
Budějovice, a. s., pří-
padně na telefonním 
čísle 387 875 738 
a 387 875 733. Nově 
bude možné mateř-
ské mléko darovat 
ve většině nemocnic 

v kraji a pro dárkyně je navíc připravena 
drobná pozornost ve formě odznáčku 
se symbolem mateřské banky. Na sociál-
ních sítích sledujte #nasezlutezlato.

O kampani českobudějovické nemoc-
nice jsme si povídali s Evou Führerovou, 

zdraví
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která je dětskou zdravotní sestrou se 
specializacemi Dětský a neonatologický 
ARIP, základní a pokračovací krizová 
intervence, laktační poradenství. Od 
roku 1986 pracuje na Neonatologickém 
oddělení českobudějovické nemocnice, 
téměř 30 let jako sestra na JIRP. Od roku 
2015 působí na témže oddělení jako 
laktační poradkyně a krizová interventka 
(je psychickou oporou pro maminky ne-
donošených a nemocných novorozenců 
po porodu a v průběhu jejich společné 
hospitalizace na neonatologickém oddě-
lení). Je kontaktní osobou neonatologic-
kého oddělení pro Společnost 
pro ranou péči v Českých Budě-
jovicích. U příležitosti kampaně 
s podtitulem „místo, kde ma-
minky pomáhají maminkám“ 
jsme se jí zeptaly na pár otázek 
souvisejících s kojením a dár-
covstvím mateřského mléka.

Evo, můžeme říci, že je cesta 
k plnému nebo alespoň čás-
tečnému kojení předčasně 
narozených dětí složitá?

Je to dlouhá cesta na jejímž 
začátku je sama maminka 
a samo miminko – odloučeni od sebe, 
každý zvlášť. Maminka je plná strachu 
o své předčasně narozené miminko, oci-
tá se v neznámé situaci.

My tu jsme od tohoto okamžiku 
s ní, abychom jí pomohli překonat 
tyto strach a obavy, a to především 
tím, že ji co nejdříve zapojíme do péče 
o miminko.

Jakým způsobem maminkám po před-
časném porodu pomáháte, aby se jim 
spustila laktace a následně se jim ji 
podařilo udržet?

Těsně před nebo nejpozději do dvou 
hodin po porodu učíme ženu poprvé 
odstříkat mateřské mléko, abychom 
zajistili, že první orální stimul miminka 
bude kolostrum (předzvěst mateřského 
mléka savců – pozn. redakce) jejich mat-
ky a tím dítěti nastavili správné osídlení 
zažívacího traktu, vylučovacího traktu, 
imunitu, metabolismus… Ženy vedeme 
k pravidelné stimulaci laktace.

Zpočátku se mateřské mléko vytváří 
pomocí hormonu prolaktinu, kterému 
se jinak říká také „pečující hormon“. 
Proto je dobré, když je maminka s mi-
minkem co nejvíc. Snažíme se také, aby 

maminka co nejdříve klokánkovala, a to 
i extrémně nezralé miminko na JIRP.

To ale není u předčasně narozených 
dětí tak jednoduché jako u dětí naro-
zených v termínu…

Na naší stanici Rooming-in, tedy tam, 
kde mohou být maminky hospitalizo-
vány společně se svými dětmi, máme 
dostatek lůžek. Maminky u nás mohou 
pečovat i o ta úplně nejmenší miminka, 
klidně i o ty, které jsou ještě na dechové 
podpoře. Několikrát denně klokánkují 
a přikládají k prsu, byť jde o nenutritivní 

sání. Oboje podporuje laktaci. Vždy ale 
samozřejmě záleží na zdravotním stavu 
dítěte. Efektivně sát je miminko schop-
no, až když dozraje a zesílí.

Brzy také učíme maminky orofaciální 
stimulaci miminka pro podporu správ-
ného sacího reflexu.

Co všechno můžete pro maminky udě-
lat, jak jim můžete pomoci?

Po celou tuto – často dlouhou – dobu 
jsou sestřičky nápomocny maminkám 
a při nácviku kojení vycházejí z momen-
tálního stavu dítěte. Personál je tu také 
pro to, aby maminku naučil nebát se 
pečovat o miminko… Maminky spolu se 
sestřičkami hledají cestu k plnému nebo 
alespoň částečnému, kojení. Když se to 
podaří, máme z toho všichni upřímnou 
radost.

Ne vždy se ale kojit podaří, že?
Když se to nepodaří, můžeme si po-

tom společně říci, že jsme pro to udělali 
všechno, ale příroda to někdy cce jinak. 
Nikdy ale nesmíme připustit, aby u ma-
minky propukl pocit viny z nekojení…

Navíc buďme upřímní – ne každá žena 
také kojit chce…

Dokud žena nemůže dodávat své 
mateřské mléko, miminko je krmeno 
mlékem darovaným… Daří se vám vaši 
potřebu mléka pro nezralé novorozen-
ce pokrýt mlékem od dárkyň?

Pro děti narozené v pásmu extrémní 
nezralosti (pod 26. týdnem těhotenství 
– pozn. redakce) máme dárcovské mateř-
ské mléko vždy. Středně a lehce nezralí 
novorozenci ho v každém případě dostá-
vají v první dny po příchodu na svět. Ale 
je fakt, že kdyby bylo dárcovského mléka 
pořád dostatek, nemuseli bychom přijít 
s kampaní na podporu mateřských bank 

(úsměv).

Darují u vás mléko ženy po 
předčasném porodu?

Ano. Velmi nám – respek-
tive miminkům – pomáhají 
maminky, které jsou na našem 
neonatologickém oddělení 
hospitalizovány spolu se svými 
dětmi a mají přebytky mléka.

Obecně – je dárkyň mateř-
ského mléka dostatek?

Ne. Dárkyň není dost. U nás 
je to tak, že často jsou dárky-

němi maminky, které se naším oddě-
lením jen mihnou a mléko darují jako 
výraz vděku za to, že mají zdravé a plně 
kojené dítě…

Pomůže kampaň na podporu bank 
mateřského mléka k tomu, že dárkyň 
bude víc?

Já pevně doufám, že naše kampaň to 
změní a dárkyň bude dostatek!

Vás předchází skvělá pověst. Nejedna 
maminka, která předčasně porodila 
v Českých Budějovicích, na vás vzpo-
míná a děkuje vám za kojení. Jak to 
děláte?

Na to byste se měla zeptat těch ma-
minek. Moc jim děkuji za slova chvály 
(úsměv)! Nikdy to ale není jen o jed-
nom člověku. Naše práce je nádherná, 
na nádherném oddělení a vždy jde 
o práci kolektivní. Za sebe ale mohu říci 
– ke každé mamince přistupuji podle 
jejího naturelu. Než začnu mluvit, nej-
prve jí naslouchám… Mohu ženu pouze 
vést, motivovat a inspirovat – jestli 
to chce vnímat, nebo ne, je už pak její 
volba. Maminka je pro mě vždy partner, 
máme totiž společný cíl – spokojené 
miminko.
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Nekorunovaná královna 
neonatologických sester: 
Mgr. Jaroslava Fendrychová, Ph.D.
PRŮKOPNICE V NEONATOLOGII
Paní Jaroslava Fendrychová je celoži-
votně spjatá s oborem neonatologie. 
Počátky její neonatologické kariéry 
spadají již do 70. let 
minulého století, kdy 
začínala na vysoce 
specializovaném pra-
covišti s péčí o pato-
logické novorozence 
ve Fakultní nemocnici 
v Brně. Zde praco-
vala více než 20 let 
jako sestra u lůžka 
na novorozenecké 
JIP, sestra specialistka 
a školitelka, staniční 
sestra ECMO cen-
tra a staniční sestra 
novorozenecké JIP. 
Je průkopnicí v péči 
o patologické novoro-
zence. Dokázala změ-
nit přístup k nemoc-
ným dětem, prosadila 
sledování jejich bolesti, děti od naro-
zení brala jako osobnosti, obklopovala 
je hračkami, oblékala je. Prosazovala 
tolik užitečné a potřebné klokánkování 
a chování dětí, a to i těch, které jsou 
na přístrojích. Zasadila se o možnost 
neomezených návštěv rodičů na oddě-
lení. Sestry, které pod jejím vedením 
měly tu čest pracovat, využívají dodnes 
znalostí a dovedností, které se od ní 
naučily.

PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Své zkušenosti ráda a často předává 
druhým. Od roku 1986 tak činila již 
pod hlavičkou IDV PZ (Institut pro další 
vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví) 
v Brně, se kterým externě spolupraco-
vala jako pedagogický pracovník. V roce 
2000 se začala pedagogické činnosti 
věnovat naplno pod hlavičkou NCO 
NZO (Národní centrum ošetřovatelství 
a nelékařských zdravotnických oborů) 
v Brně jako pracovník katedry ARIPP 

(Katedra anesteziologie, resuscitace, 
intenzivní a perioperační péče) a na této 
katedře působí dosud. V současné době 
pracuje ještě také jako odborný asistent 

na Zdravotně-sociální fa-
kultě Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích.

Vzhledem k jejím 
výborným jazykovým 
znalostem mohla ve své 
práci uplatnit také zku-
šenosti ze zahraničních 
stáží, kurzů a různých 
projektů.

Velmi bohatá je také 
její publikační činnost. 
Jedná se o specializova-
né publikace a články 
z oborů neonatologie 
a pediatrie.

Ke své pedagogické čin-
nosti říká: „Já se vždycky 
ráda podělila o to, co jsem 
se kdy dozvěděla. Asi proto 
jsem se i vydala v ‚pozděj-

ším‘ věku na dráhu pedagoga, i když jsem 
to v mládí rozhodně neměla v úmyslu.“

NEONATOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ 
ASOCIACE SESTER
Paní Fendrychová je aktivní členkou od 
vzniku asociace. Je jedním z iniciátorů 

pravidelného setkávání vedoucích sester 
perinatologických center, na nichž do-
chází k tvorbě klinických doporučených 
postupů (dále KDP) v neonatologii. Na 
tato setkání přináší návrhy na KDP, které 

zahrnují novinky z praxe a celosvětové 
poznatky v oboru. Celý proces vzniku 
KDP řídí, publikuje a následně i provádí 
audit. Veškeré postupy jsou následně 
vyvěšovány na stránky neonatologické 
sekce ČAS.

OCENĚNÍ PURPUROVÉ SRDCE 
PRO MGR. JAROSLAVU 
FENDRYCHOVOU, PH.D.
Výbor neonatologické sekce České aso-
ciace sester nominoval v roce 2019 paní 
Fendrychovou na ocenění Purpurové 
srdce za její přínos neonatologii. Podle 
členů asociace stojí rozvoj ošetřovatel-
ství v oboru neonatologie právě na jejím 
jméně.

Co je cena Purpurového srdce? Jde 
o ocenění určené osobám, které se vý-
znamným způsobem podílejí na péči 
o předčasně narozené děti, a bývá předá-
váno každým rokem u příležitosti oslav 
Světového dne předčasně narozených 
dětí. Purpurové srdce je celosvětově 
vnímaný symbol a ocenění za „zranění“ 
v boji. Původně se udělovalo vojákům, 
v posledních letech myšlenku přejali i ro-
diče nedonošených dětí na celém světě.

Mgr. Jaroslavu Fendrychovou, Ph.D. Jsme 
požádali o rozhovor a ona souhlasila. Za 
to jí velmi děkujeme!

Paní doktorko, proč jste si na začát-
ku své profesní dráhy vybrala právě 
neonatologii?

Nevybrala jsem si ji, byla to náhoda. 
Mým prvním pracovištěm po maturitě 

rozhovor

Skvělým počinem je zavedení pelíšků, 
tzv. Neobedů do péče o dítě na JIPN, 
které slouží k simulaci polohy v děloze 
a k polohování novorozence 
v inkubátoru.



 11. číslo 21

na SZŠ v Litomyšli byla Dětská léčebna 
pohybových poruch v Luži Košumber-
ku. Hned po nástupní praxi jsem se 
však rozhodla jít pracovat jinam a moje 
staniční sestra mi poradila, že se mám 
zeptat v Brně v tehdejší Fakultní dětské 
nemocnici. Napsala 
jsem hlavní sestře paní 
Miladě Honomich-
lové, na kterou stále 
s díky vzpomínám, 
zda nemá volné mís-
to, a ona odpověděla 
kladně. Vůbec jsem 
si nekladla žádné 
požadavky na typ od-
dělení, netušila jsem, 
že se dostanu právě 
k novorozencům.

A jaké pak byly vaše 
začátky na neona-
tologii, když vás 
k ní přivedla taková 
náhoda?

Zpočátku jsem se na 
ně bála i sáhnout, ale 
časem jsem se to na-
učila. Nakonec jsem si 
už práci s jinými pacienty ani nedokázala 
představit.

V oboru se pohybujete skutečně dlou-
ho. Dokážete říct, co považujete za 
největší pokrok?

To, že se přetechnizovaná péče, na kte-
rou jsme byli v 90. letech tak pyšní, zase 
vrátila zpět ke „zlatým ženským rukám“. 
Ne snad proto, že by techniky ubylo, ale 
proto, že cílem péče je opět hlavně dítě 
a jeho rodiče, a nikoliv vytíženost no-
vých přístrojů.

Přístroje jsou ale na neonatologických 
odděleních důležité… Je nějaký, který 
je z vašeho pohledu nejinovativnější?

Vůbec za nejlepší počin v posledních 
deseti letech, co se týká nákupu nových 
přístrojů, považuji pořízení měřiče hluč-
nosti, tzv. ucha, který slouží ke ztišení 
personálu, a tím také ke zpříjemnění 
pobytu dítěte i jeho rodičů na oddělení. 
Druhým skvělým počinem je zavedení 
pelíšků, tzv. Neobedů (více o nich si 
můžete přečíst na jiném místě tohoto 
časopisu – pozn. redakce) do péče o dítě 
na JIPN, které slouží k simulaci polohy 
v děloze a k polohování novorozence 

v inkubátoru. Současně lze dítě i zakrýt 
součástmi pelíšku imitujícími ruce mat-
ky. Na druhou stranu je mi však docela 
líto, že už sestry nešijí nebo rodiče ne-
nakupují miminkovské šatičky nebo bo-
díčka, protože se novorozenci do pelíšků 

ukládají pouze v plenkových kalhotkách. 
Dřívější oblékání novorozenců v inkubá-
torech nám totiž dělalo velikou radost 
a předháněly jsme se v tom, čí dítě bude 
mít nejhezčí šatičky.

Co byste si přála pro obor neonato-
logie do budoucnosti? Máte nějaké 
takové přání?

Aby sestry a lékaři spolu navzájem 
vycházeli stejně dobře jako kdysi my, aby 
si sebe navzájem vážili a opět se setkávali 
na konferencích v jedné místnosti, a ni-
koliv každá profese zvlášť, jak je tomu 
v posledních dvaceti letech. Lékaři se tak 
nemohou dozvědět, co všechno dnes již 
sestry znají, a zbytečně je podceňují. Za-
pomínají, že mají za sebou mnohdy více 
let studií než oni sami. A to ne proto, že 
by byly repetentkami.

Jak jste vnímala ocenění Purpurového 
srdce, které jste loni získala? Udělalo 
vám radost?

Ocenění Purpurového srdce mi udě-
lalo obrovskou radost právě proto, že 
se dávalo dříve za zranění v boji. Já jsem 
se celá 90. léta snažila udělat z našeho 
novorozeneckého oddělení tu nejlepší 

jednotku intenzivní péče ve střední Ev-
ropě a podle mne se mi to také podařilo, 
jenomže si toho nikdo z nadřízených 
nebo z jiných novorozeneckých oddělení 
ani nevšiml. Nikdo nás nepochválil, ni-
kdo si nás nevzal za vzor.

Byla jste jakýmsi průkopníkem na 
odděleních neonatologie, je to tak? 
Purpurové srdce jste si rozhodně 
zasloužila!

Trvalo téměř 15 let, než se i na ostat-
ních odděleních začaly objevovat postu-
py a techniky, které na tom našem zase 
již pomalu zanikaly. Odešla jsem z oddě-
lení začátkem nového milénia za novou 
prací, protože jsem v té bývalé necítila 
podporu ani perspektivu. Vedla jsem bit-
vu s byrokracií, zlozvyky a tradicemi, kte-
ré se mi sice časem podařilo nalomit, ale 
nikoliv překonat. Odešla jsem „zraněná“ 
a díky Purpurovému srdci jsem opět fit.

Je něco, co byste ráda vzkázala mat-
kám po předčasném porodu, které 
právě chodí za svým miminkem na 
neonatologii?

Matkám po předčasném porodu 
bych vzkázala, aby se nebály, že je jejich 
dítě v dobrých rukách, i když ne zrovna 
krále Miroslava, ale v dobrých rukách 
dětských sester a lékařů, kteří se o je-
jich dítě, ale i o ně samé, umí postarat 
na světové úrovni. Nemusí zbytečně 
brouzdat po internetu, zda by se někde 
jinde nepostarali lépe.



Symphony® nejlepší volba pro zahájení,
budování a udržení produkce mléka

Matka může odsát o

           
během prvních 2 týdnů se

Symphony® iniciační 
technologií.

50% více
mléka

Nemocniční odsávačka mateřského mléka Symphony® je ideální 
pomocník pro podporu tvorby mléka.  Tato profesionální výkonná 
odsávačka je vyvinuta na základě výzkumů a je navržena pro:

podporu matek předčasně a v termínu narozených
dětí k úspěšnému zahájení produkce mléka pomocí 
odsávacího programu INITIATE (iniciace),

budování a udržení potřebné produkce mléka
pomocí odsávacího programu MAINTAIN (budování),

zmírnění příznaků horkosti a mastitidy. Pomáhá 
v případě bolavých, popraskaných a vpáčených bradavek.

•

•

•

Efektivní: více mléka za kratší dobu

Podpůrná: úspěšně zahajuje, buduje 
a udržuje produkci mléka

Komfortní: vysoká úroveň pohodlí 

Důvěryhodná: inovovaná program-
ová karta PLUS na základě 
nejnovějších vyzkumů

Optimalizace: zlepšuje produkci 
mléka během laktace

Pronájem: matky si mohou 
Symphony® zapůjčit domů v našich 
rentálních stanicíchrentálních stanicích

Nová Flex technologie 

Více komfortu. Více mléka. Více Flex™          www.medela.cz

Nový prsní nástavec lze otáčet 
o 360° - můžete odsávat 
v poloze, která Vám nejvíc 
vyhovuje

Úhel 105° lépe přiléhá k prsu
a umožňuje lepší tok mléka

Až o 11 % více mléka 
po 15 minutách

•

•

•

Odsávačka
 Swing Flex™
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Vykřesat to nejlepší
Helena Valo, koordinátorka Nedoklubka 
pro FN Ostrava, je příkladem toho, jak 
lze z předčasného porodu „vykřesat to 
nejlepší, co život přináší“. Během rodi-
čovské dovolené s předčasně naroze-
nými dvojčaty se jí totiž podařilo rozjet 
úspěšné podnikání ve světě vícerčat 
a práce se jí, společně s činností pro Ne-
doklubko, stala koníčkem.

V březnu roku 2005 se Heleně ve 
32. týdnu těhotenství narodila dvojčata 
– holčičky. Předčasný příchod na svět 
zvládaly skvěle, přibíraly a brzy si je šťast-
ná maminka odnesla domů.

ČÍM VŠÍM SE HELENA ZABÝVÁ?
Během rodičovské dovolené vytvo-
řila internetové stránky o kočárcích 
pro dvojčata a z nich postupně vznikl 
e-shop. Když dvojčata nastoupila do 
školky, otevřela si Helena v Ostravě ka-
mennou prodejnu s příznačným názvem 
Dvojčátka.cz. Ta momentálně funguje 
jako jediný specializovaný obchod se 
zbožím pro dvojčata pro Česko i Slo-
vensko, který perfektně funguje i jako 
poradna – a to nejen ohledně kočárků 
a výbavy, ale i běžného života s dvojčaty. 
Postupem času Helena začala prodávat 

dokonce své vlastní výrobky, vše na míru 
a dle přání maminek. Zároveň se jí poda-
řilo vybudovat facebookovou komunitu 
rodičů dvojčat a vícerčat, která se pravi-
delně osobně setkává.

Kromě provozování obchodu 
Dvojčátka.cz Helena v současné době 
navrhuje vlastní kolekci oblečení pro ne-
donošené děti, kterou vyrábí a prodává. 

Zaměřuje se také na výrobu poloho-
vacích pomůcek. Ve specializovaném 
e-shopu tinymiracle.cz prodává kom-
pletní sortiment potřeb pro ta nejmenší 
miminka – od oblečení ve velikosti 32 
přes mikro plenky, dudlíky, pomůcky 
ke krmení a kojení až 
po literaturu k tématu. 
V nabídce jsou i malič-
ké zavinovačky, pelíšky 
a hnízdečka.

JAKÁ BYLA CESTA 
K NEDOKLUBKU?
„Dvojčata, zejména ta 
jednovaječná, se rodí 
předčasně poměrně často. 
Proto jsem se hned na 
začátku svého podnikání 
začala poohlížet po oble-
čení a dalších věcech pro 
nedonošená miminka, 
které bych do sortimentu svého obcho-
du mohla zařadit. Při tom hledání jsem 
narazila na Nedoklubko. Původně mi šlo 
o to, že jsem chtěla zákazníkům předávat 
informaci, že Nedoklubko existuje a nabízí 
pomoc. Jednoho dne jsem se sešla s Ka-
milou Juříčkovou, tehdejší koordinátorkou 

Nedoklubka pro 
Ostravu, která k sobě 
někoho hledala, a už 
spolu koordinujeme 
v Ostravě desátým ro-
kem. Výborně se dopl-
ňujeme, máme stejné 
vize, myšlenky a cíle 
a Nedoklubku obě 
věnujeme podstatnou 
část svého života. 
Je to naše srdeční 
záležitost. Základem 
je, že máme skvělou 
podporu v obou na-
šich neonatologických 
odděleních – v Ostra-

vě-Porubě i na Fifejdách. Berou nás jako 
svoji součást a my jim rády pomáháme.“

NEDOKLUBKO V OSTRAVĚ
Z potřeby získat finanční prostředky 
a pomoc pro ostravská oddělení neona-
tologie vznikl Polanský charitativní běh. 
Letos se uskutečnil již 4. ročník a na akci 
jsou pozitivní ohlasy od účastníků, rodin 

předčasně narozených dětí i sponzorů – 
o čemž svědčí i letos předaný šek ve výši 
100 000 Kč pro obě ostravská neonatolo-
gická oddělení.

V roce 2019 proběhlo v Ostravě také 
první setkání rodin předčasně naroze-

ných dětí, které si moc přály uskutečnit 
lékařky a sestřičky z FN Ostrava. Ná-
pad měl velký ohlas – rodin přišlo na 
150. Tato setkání se, jak Helena doufá, 
stanou tradicí...

Z myšlenky, aby každé miminko, které 
musí strávit své první Vánoce s rodiči 
v porodnici, dostalo speciální dárek – vá-
noční body – vznikla tradice „Vánoce na 
neonatologii“. První ročník se uskutečnil 
právě v Ostravě, ale další rok jsme již ob-
darovali prostřednictvím koordinátorek 
z Nedoklubka všechny děti v celé České 
republice.

Díky fotografovi Miroslavu Pawelkovi 
pořádá Nedoklubko také výstavy reál-
ných fotografií z oddělení neonatologie.

V průběhu roku koordinátorky dochá-
zí, tak jako ve všech ostatních městech, 
na oddělení za maminkami a přinášejí 
dárky – srdíčka, léčivé balíčky, časo-
pisy a také tolik důležitou psychickou 
podporu. Helena s Kamilou mají skvělé 
vztahy s personálem neonatologie: „Je 
skvělé, že nám to naše oddělení umožňu-
je. S paní primářkou a celým týmem jsme 
stále v kontaktu a řešíme, co by potřebo-
vali a co je v našich silách pro ně udělat.“

Helena se nechává slyšet, že práce se 
stala jejím koníčkem, stejně jako činnost 
pro Nedoklubko. To hodnotí jako to 
nejlepší, co ji – kromě jejích dvojčátek – 
v životě potkalo.

zkušenosti
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Nedoklubko se stalo pevnou  
součástí mého života
Výkonná ředitelka Lucie Žáčková po-
rodila svou dceru o celých 15 týdnů 
dříve. Je to právě Lucka, kdo již dlouhé 
roky stojí za Nedoklubkem, je jeho 
tváří, vede silný tým celé orga-
nizace. Přečtěte si o jejím před-
časném porodu, cestě k Nedo-
klubku i tajném přání pro něj.

Lucie se těšila na své miminko. 
Bylo před létem, koupila si těho-
tenské šaty a radovala se z toho, 
že jí konečně začíná růst bříško 
a jiný stav je na ní poznat.

„Pamatuji si, jako by to bylo vče-
ra, jak jsem listovala nějakým ča-
sopisem pro ženy. Byl tam článek 
o paní, která porodila předčasně. 
Ačkoliv jsem byla těhotná, bezmy-
šlenkovitě jsem článek přeskočila – 
vůbec jsem jej nečetla. To téma mi 
přišlo TAK vzdálené.“ Usměvavá 
blondýnka nemohla tehdy tušit, 
jak moc se jí právě toto téma tý-
kat bude…

BOJ O ŽIVOT: ELLINKA  
SE NARODILA O 15 TÝDNŮ 
DŘÍVE
Lucie přiznává, že vzpomínky jsou již 
trochu vybledlé, ale vzhledem k práci 
pro Nedoklubko je často musí oživovat. 
Pár dní před tím, než se jí dcera narodi-
la, byla u svého lékaře – trápily ji křeče 
v lýtkách – ale vše bylo v pořádku. „Když 
mi paní doktorka podávala recept na 
magnezium, popřála mi ještě hezký třetí 
trimestr,“ usmívá se smutně Lucie. Druhý 
den ráno Lucku začalo bolet břicho, ona 
se ještě rozhodla jet na důležité pracovní 
jednání, které ji čekalo. Hned po jeho 
skončení se ale vydala k doktorovi. Už 
po cestě jí docházelo, že nejspíš cítí kon-
trakce. Lékař během prohlídky poprvé 
vyslovil slova: předčasný porod. „Já jsem 
pořád opakovala, že mám termín až v říj-
nu a na porod jsem zaregistrovaná v Po-
dolí.“ Tam zrovna malovali, sanitka tedy 
Lucku odvezla k Apolináři. Lucka pokra-
čuje ve vyprávění: „Jedna ze sestřiček mi 
řekla, že tam zůstanu až do porodu. Ne-
chápala jsem, co mi to říká. Vždyť mám 
přeci termín až za tři a půl měsíce!“ Pak 

to šlo ráz na ráz – Lucka byla odvezena 
na sál a když se probudila z narkózy, tě-
hotenské bříško bylo pryč. „Moje vysně-
ná holčička! Nevěděla jsem, jestli je vůbec 

možné, aby to přežila,“ vypráví Lucka dál 
svůj příběh a i dnes má při vzpomínce 
na jedny z nejtěžších chvil ve svém ži-
votě slzy v očích. Po nějaké době přišla 
lékařka z neonatologie, která Lucce řekla, 
že holčička žije, je moc šikovná a umí 
dýchat. „Když jsem Ellinku poprvé viděla, 
měla 580 gramů. Byla bezmocná, bezb-
ranná, odkázaná na péči druhých, závislá 
na přístrojích,“ popisuje Lucie a dodává: 
„Nikdy jsem se necítila tak bezmocná 
a zoufalá.“ Jak říká, udělala by tehdy co-
koliv, aby byla její dcerka zase u ní v bříš-
ku, kde měla ještě dlouhé týdny být. Ze 
začátku to bylo velmi náročné. Neustále 
si kladla otázky, proč se to stalo zrovna 
jí. Po tak bezproblémovém těhotenství. 
Obviňovala se a přemítala nad tím, co 
udělala špatně a co měla udělat jinak.

PRVNÍ SETKÁNÍ S NEDOKLUBKEM
Během jedné z návštěv neonatologie 
dostala Lucie od sestřičky brožurky 
Nedoklubka. „Hltala jsem je. Pomáhalo 
mi to. Tím, že jsem získávala informace 

a četla příběhy rodičů, kterým se stalo to, 
co mně, a jejich miminko to přežilo, a je 
dokonce zdravé, jsem získávala sílu. Byla 
jsem klidnější, živila jsem v sobě velkou 

naději.“ vybavuje si Lucie chvíle, 
kdy se s Nedoklubkem seznámila 
a dodává: „Pochopila jsem také, 
že je důležité, abych byla v co nej-
větší psychické pohodě a soustře-
dila se na mou Ellinku a neřešila, 
co se již nedalo změnit.“ Lucie 
dobře tušila, že dceři nejvíc po-
může klidná a vyrovnaná máma, 
která se nevzdává naděje.

Materiály organizace Nedo-
klubko musela vrátit. Protože 
jich na oddělení bylo málo, pou-
ze se půjčovaly. „Myslím, že už 
tam jsem byla rozhodnutá udělat 
něco pro to, aby byly informace 
dostupnější a materiálů ‚od rodi-
čů pro rodiče‘ bylo pro všechny 
dostatek.“ Již tehdy se v porodnici 
u Apolináře nenápadně zrodila 
společná cesta Nedoklubka a Lu-
cie Žáčkové.

ANI PO PROPUŠTĚNÍ DOMŮ NEBYLO 
VYHRÁNO
Lucie se svou dcerkou strávila u Apoliná-
ře dlouhých 77 dní. Ella opouštěla se svý-
mi rodiči zdi porodnice s několikastrán-
kovou propouštěcí zprávou. Nevyhnulo 
se jí krvácení do mozku, infekce, transfu-
ze, několik lumbálních punkcí a mnoho 
dalších komplikací souvisejících s ex-
trémní nezralostí miminka. I po propuš-
tění bylo třeba docházet k různým speci-
alistům na kontroly. „V Centru komplexní 
péče u paní doktorky Markové v Praze 
na Karlově se o nás skvěle starali.“ Právě 
lékaři v CKP odhalili odchylku v růstu 
hlavičky a pozdější ultrazvuk ukázal, 
že se Ellince následkem poporodního 
krvácení do mozku městná mozkomíšní 
mok v komorách, a bude proto potřeba 
voperovat V-P shunt (hadička, která 
mozkomíšní mok odvádí z mozkových 
komor do dutiny břišní – pozn. redakce). 
„To byla další rána. Do poslední chvíle 
jsem věřila, že je to prostě jen tím, že má 
přirozeně trochu větší hlavičku,“ říká Lucie 

příběh
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o nečekané zdravotní komplikaci. Na 
neurochirurgii v Motole strávily Lucka 
s Ellinkou další dlouhé tři týdny.

A JAK SE MÁ ELLA DNES?
„Je to chytrá, veselá holka. Na otázku, 
co bude dělat, až bude velká, odpovídá 
různě. Poslední dobou bude prý buď he-
rečkou, nebo chce péct dorty. Vždycky ale 
dodá, že kdyby to nevyšlo, bude pracovat 
v Nedoklubku.“ 

CESTA K NEDOKLUBKU
V listopadu 2010, tedy čtyři měsíce po 
narození Ellinky, se v České republice 
poprvé slavil Světový den předčasně 
narozených dětí. Tou dobou byla Lucka 
už v kontaktu s tehdejší předsedkyní 
Nedoklubka a nabídla jí svou pomoc 
při organizaci oslav. Takto probíhala její 
spolupráce i následující tři roky. „Na 
podzim roku 2013 jsem byla pozvána na 
valnou hromadu Nedoklubka. 
Měla jsem z toho radost, tak tro-
chu jsem totiž záviděla holkám 
z Nedoklubka jejich partičku, 
tohle dělání dobra a pomáhání 
maminkám. A tak jsem se těšila, 
že se potkáme jinak než jen na 
oslavách Světového dne.“ Lucka 
měla tehdy pocit, že svůj dluh 
Nedoklubku splatila, Ellinka byla 
zdravá holčička, chystala se do 
školky, Lucka se zamýšlela vrátit 
naplno ke své práci. Na valné 
hromadě se ale probíral odstup 
tehdejší předsedkyně spolku 
a otevírala se otázka, kdo bude 
její následovnicí. „Jedna z koordi-
nátorek překvapivě navrhla mě, 
ostatní souhlasily, odhlasovaly 
si to a přede mnou v tu chvíli 
stál úkol rozhodnout se, jak se 
k tomu postavit,“ usmívá se Lucie 
při vzpomínce na nečekanou 
událost. „Moc mě to potěšilo, to 
přiznávám, na druhou stranu 
se můj záměr odejít přetočil 
naruby.“ Po silném argumentu 
členek, že nebude-li Lucka sou-
hlasit, Nedoklubko zanikne, na nabídku 
kývla. „Zánik Nedoklubka jsem si na triko 
přeci vzít nemohla,“ směje se Lucka. „Ale 
moc po mně nechtějte, nebudu mít teď 
moc času, musím už pracovat,“ komen-
tovala tehdy své zvolení do čela organi-
zace. Kdyby tak tehdy tušila, kolik práce 
a energie do Nedoklubka nakonec vloží…

LUCKA PLNÍ POSLÁNÍ NEDOKLUBKA
Nová paní ředitelka se s cílem a poslá-
ním Nedoklubka snadno ztotožnila. Říká 
k tomu: „Dát rodičům vědět, že v tom 
nejsou sami, dodat jim dostatek informa-
cí, povzbuzení a víry v lepší zítřky, to je 
to nejdůležitější,“ a přiznává, že ji dodnes 
příběhy předčasně narozených dětí 
nepřestávají dojímat. S každou mamin-
kou soucítí a upřímně se jí snaží dodat 
odvahu a sílu v situaci, kterou prožívá. 
Maminkám, které právě pláčou u inku-
bátoru, Lucka vzkazuje: „Buďte se svým 
miminkem. Buďte mu oporou. Ve dne 
i v noci, alespoň v myšlenkách. Ale fyzicky 
se snažte být co nejvíce u něj. Odsávejte 
pro něj mlíčko, pečujte o něj, klokánkujte, 
mluvte s ním. Otisknete mu do jeho vyví-
jejícího se mozku a srdce nesmazatelnou 
stopu, která ho bude provázet už navždy. 
Nenechte si tento čas proklouznout mezi 
prsty. Utíká rychle a nedá se vrátit!“

SPOLEČNÁ CESTA TRVÁ JIŽ 10 LET
„Jsem hrdá na to, že jsem pořád součástí 
Nedoklubka – už dlouhých 10 let,“ říká 
Lucka a dodává, že ne vždy je jednodu-
ché skloubit práci „civilní“ s prací pro 
Nedoklubko a s rodinou. Nelehká je 
podle Lucky také finanční stránka věci. 
Nedoklubko funguje díky partnerům, 

sponzorům a dárcům. „Tým Nedoklubka, 
který tvoří ženy z celé republiky, vnímám 
jako rodinu. O všech holkách mohu říct, 
že jsou mé kamarádky, máme kolem sebe 
stejnou energii, sdílíme podobné názory, 
máme totožný pohled na různé věci.“ 
Když Lucie vypráví o Nedoklubku, nad-
šení z ní přímo srší, mluví o společném 
cíli, vzájemné úctě, radosti z projektů, 
sdílených slzách.

Tým se samozřejmě do jisté míry ob-
měňuje, někdo odchází, jiný zas přichází. 
„Všechny nás ale spojuje přesvědčení 
o tom, že Nedoklubko má velkou sílu. 
Chceme pro maminky předčasně naro-
zených dětí opravdu to nejlepší. Víme, že 
péče o ně i o jejich dětičky je skvělá, lékaři 
a sestry jsou svým přístupem a kvalitou 
péče, kterou poskytují, na velmi vysoké 
úrovni ve světovém měřítku.“ Tým Ne-
doklubka ale tvoří hlavně matky před-
časně narozených dětí – tedy ty, které si 

předčasným porodem prošly 
a znají prostředí neonatologie 
z té druhé strany. „Víme, co 
nám pomáhalo, co fungovalo, 
o co jsme moc stály, i co jsme 
nechtěly a nepotřebovaly. 
S tímto vědomím a zkušenostmi 
vytváříme naše tiskoviny, naše 
stránky, kampaně a akce. Aby 
rodiče předčasně narozených 
dětí věděli, že se to dá dobře 
zvládnout, že je tato životní ces-
ta může posunout ve vnímání 
jejich života už napořád. Najed-
nou se člověk za pochodu učí 
vnímat okolní svět jinak. Nelpí 
na maličkostech, neřeší mali-
chernosti. Uvědomí si hodnoty 
a ty už pak jeho život neopustí. 
Alespoň tak to cítím já.“

I DÁRCI MAJÍ SVÉ PŘÍBĚHY
Lucka vypráví, že prožívají vel-
mi silné chvíle, a vzpomíná na 
jednu z nich: „Nedávno se stalo, 
že se na nás po smrti manže-
la obrátila 90letá paní, že se 
s mužem rozhodli, že část svých 

úspor věnují neziskové organizaci, a vy-
brali si nás. Já na ten okamžik nikdy ne-
zapomenu, tak silný pro mě byl. Nešlo ani 
o tu částku, ale o to rozhodnutí, o příběh, 
o ten impuls. Darovanou částku použije-
me na realizaci naší nové připravované 
knihy pro těhotné s rizikem předčasného 
porodu.“
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Vzkazy maminek maminkám
Monika Ř.: Nikdy si nic nevyčítejte. Vše 
je tak, jak má být. Stačí jen věřit tomu 
drobečkovi. Musí si místo na světě vybo-
jovat sám. (Eliška, 35 + 1 t. t., 1 830 g)

Milena L.: Věřte svým kulíškům, jsou to 
ohromní bojovníci. Neztrácejte naději, 
i když začátky nejsou nejjednodušší. (To-
mášek, 23 + 4 t. t., 490 g)

Markéta P.: Držte se a věřte svým mi-
minkům! Ony to zvládnou. Nedonoše-
ňátka jsou ohromní bojovníci. (Adélka, 
25 + 1 t. t., 715 g, nyní 12 let, naprosto 
zdravá)

Nela B.: Můj první pohled do inku-
bátoru byl plný otázek… Nedovedla 
jsem si představit, že ten malý tvoreček 
bude jednou velký a hlavně zdravý. 
Už v týdnu, kdy jsme měli jet domů, 
jsem ale tušila, že se vše v dobré ob-
rátí. Vím, že se to zprvu zdá těžké, ale 
zkusme těm našim zlatíčkům věřit. 
Jsou to bojovnice a bojovníci. (30. t. t, 
1 300 gramů)

Pavla K: Věřte, že naději vám nikdo ne-
může vzít, dokud se jí pevně držíte. Je to 
těžké, ale snažte se milovat a být vděční 
každý den za to malé štěstí, které si pro 

svou pouť životem vybralo právě vás. 
(Marek, 25 + 6. t. t.)

Nela S.: Jsou to neskuteční bojovníci 
a svůj život si vybojují. Chce to hodně, 
opravdu hodně času, trpělivosti a hlavně 
psychické síly. Také věřit v to, že to ten 
drobeček zvládne. (980 g, 30. t. t.)

Martina C.: Někdy trvá dlouho, než se 
vaše štěstí nadechne. Je třeba věřit, věřit 
že osud a snad i vesmír dovolí se znovu 
radovat ze života a že i obyčejný nádech 
je dar, který nedostane každý. Hodně síly 
a lásky! (Ida, narozená 25 + 6 t. t.)

NEDOKLUBKO SE STALO PEVNOU 
SOUČÁSTÍ LUCČINA ŽIVOTA
„Dneska je Nedoklubko vlastně můj ži-
vot,“ říká Lucka. Ovlivňuje její profesní 
život stejně jako soukromý. Co na to její 
manžel? „Manželovi jsem řekla, že je to 
můj koníček a že každý má právo na svou 
zálibu,“ směje se Lucka. Lucčin manžel se 
nakonec smířil nejen s půdou plnou věcí 
Nedoklubka, ale dokonce často pomáhá 
na akcích či s logistikou materiálů a vloni 
se stal aktivním členem klubu Nedo-
klubka. „Pomáhal mi balit naše léčivé 
balíčky – dárky pro maminky po před-
časném porodu na neonatologii v ÚPMD. 
Začetl se do letáku a najednou ho slyším 
říkat, že je to vlastně fakt dobrá věc, co 

pro rodiče děláme, že to musí opravdu 
hodně pomáhat, že škoda, že jsme to 
tenkrát neměli… Oficiálně se tehdy stal 
i členem klubu Nedoklubka. Musím ale 
uznat, že bez jeho tolerance, pochopení 
a pomoci by Nedoklubko nikdy nebylo 
tam, kde dneska je.“ Nakonec, i on je táta 
předčasně narozené holčičky. „Byl to on, 
kdo za Elli běhal každý den do Apolináře, 
alespoň ji jen vidět a pozdravit. On mi ku-
poval odsávačku mléka, deníček a knížky. 
Stál vždycky při nás. A stojí dodnes.“

PŘÁNÍ PRO NEDOKLUBKO?  
NENÍ TAJNÉ…
Všechno, co jsem si pro Nedoklubko 
přála, už dneska má. Úžasný tým lidí, 

stejně tak pár skvělých partnerů, mnoho 
členů, má tvořilky, podporovatele, dárce 
a vděčné mámy a táty, kteří dávají vě-
dět, že jsou rádi, že Nedoklubko existuje, 
a děkují za pomoc, kterou jim poskytlo. 
„Stále mám ale jedno velké přání. Ráda 
bych našla fond nebo nadaci, kterým by 
činnost, vize a cíle Nedoklubka byly blíz-
ké, a dokázala bych zařídit, aby Nedo-
klubko mohlo mít řádně placené zaměst-
nance. Protože to dosud tak nemáme, 
mně osobně by se moc ulevilo a mohli 
bychom ještě více a efektivněji pomáhat 
rodičům v celé republice,“ vyslovuje na 
závěr povídání Lucka přání, které již 
nyní není tajné. I tak se jí ale, doufejme, 
jednou splní…
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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!

Podpořte nás a pomáhejte s námi
nedoklubko.cz/pomahejtesnami

CHCETE NÁM POMÁHAT DLOUHODOBĚ?

Staňte se členy Nedoklubka!
Co získáte?
•  možnost stát se součástí komunity 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

Jak můžete Nedoklubku 
pomoci přes darujme.cz

Jednorázově

Měsíčně

100 Kč 300 Kč

500 Kč ??? Kč

Posílám Nedoklubku sílu

POŠLETE DÁRCOVSKOU SMS
ve tvaru

DMSmezeraNEDOKLUBKOmezera30

DMSmezeraNEDOKLUBKOmezera60

DMSmezeraNEDOKLUBKOmezera90
na číslo

87 777

Prosíme, podpořte s námi výzkum 
a prevenci předčasného porodu.  

Každý den navíc se počítá… 

Děkujeme,  
že pomáháte s námi.

Cena DMS je 30, 60, 90 Kč.  
Více na darcovskasms.cz

Službu DMS provozuje Fórum dárců. 
Technicky zajišťuje ATS Praha.



Pomáháme srdcem

Pošlete to dál

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.

Pomůžete dalším rodičům 
a jejich předčasně 
narozeným dětem

Můžeme to dělat i díky příspěvkům drobných dárců

Číslo transparentního účtu: 117 17 17 / 0100
Zpráva pro příjemce: Posílám to dál

www.nedoklubko.cz/posilamtodal


