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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.

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.

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.

•  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
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Děkujeme tátům předčasně 
narozených miminek!
Když se narodí miminko, je to velká 
změna v životě jeho rodičů. Jaké to ale je, 
když se miminko narodí o několik týdnů, 
či dokonce měsíců dřív? Jak se vyrovnat 
s obrovským strachem o malinkého dro-
bečka, který bojuje o svůj život v inkubá-
toru, napojený na hadičky, přístroje, za-
balený do deky tak, že skoro není vidět? 
Jak zvládnout černé myšlenky? Jak si udr-
žet alespoň trochu optimismu? Od naro-
zení kulíška do dne, kdy bude propuštěn 
domů, uplyne hodně času. Doba strávená 
na neonatologii je čas, kdy se rodiče ma-
ličkého miminka snaží s nastalou situací 
vyrovnat, což není vždy jednoduché. Ma-
minky nedonošeňátek prožívají nejhorší 
chvíle svého života, plné obav a zároveň 
naděje. Jsou v jednom kole – často se 

musí fyzicky vyléčit z porodu, poté jsou 
zaměstnány odstříkáváním mléka, dojíž-
děním do porodnice na neonatologické 
oddělení, kde tráví hodiny a hodiny tím, 
že o své maličké miminko pečují. Jak ale 
prožívají tuto nelehkou dobu tatínkové 
kulíšků? Ti, kteří se strachují nejen o ne-
donošeňátko, ale i o svou partnerku? Ti, 
kteří musí zůstat „nad věcí“? Jsou to oni, 
kdo musí, přestože jejich život ovládl 
strach a starost o to maličké miminko 
v inkubátoru, chodit do zaměstnání. Ob-
starat, co je třeba – sourozence miminka 
z inkubátoru, domácnost, prostě vše, 
co je mimo zdi porodnice. Tam venku 
se svět nezastavil a tatínci v něm i nyní 
musí existovat a ustát vše. Sami. Daleko 
od bojujícího miminka, od nešťastné 

partnerky. Tatínci musí fungovat na sto 
procent, možná ještě na víc… Co prožíva-
jí? Na co myslí? Co jim pomáhá vše zvlád-
nout? Poprosili jsme vás, tatínky, o sdílení 
vašich myšlenek, vzpomínek. Oslovili 
jsme vás, maminky, abyste se zeptaly 
svých partnerů… Maminky předčasně 
narozených dětí jsou silné ženy. Tatínci 
ale nejsou o nic méně silní. I oni stojí po 
boku svým předčasně narozeným dětem. 
Také tatínci bojují. Za život. Za lásku. Za 
štěstí. Tátové, děkujeme. Bez vás bychom 
to nezvládly!

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

editorial

Milé maminky, milí tatínkové, všichni 
blízcí předčasně narozeného děťátka!
Zdravím vás z Nedoklubka. Je 
to přesně pět let, co jsme vydali 
3. číslo časopisu Nejste v tom 
sami s podtitulem Tatínkův spe-
ciál. Číslo, na kterém se kromě 
naší redaktorky Petry Kašparové 
podíleli už jen chlapi. Tatínci. 
Otevřeli svá srdce, aby pomohli 
dalším tátům, třeba právě vám. 
Tátům, kterým se miminko na-
rodí předčasně a v prvních chvílích neví, 
jak to zvládnout, co je čeká a jak všechno 
bude dál. A protože je tohle vydání částeč-
ně i retrospektivní, neboť tři tatínci, kteří 
přispívali článkem tenkrát, přijali nabídku 
a napsali, jak se jejich děti mají dnes, do-
volím si i já použít pár slov ze svého 5 let 
starého, ale stále aktuálního úvodníku:

„Cesta je to mnohdy dlouhá a zdá se být 
nekonečná, ale vězte, že jednoho dne, až 
nastane ten správný čas, si odvezete své 
miminko domů, do vlastní postýlky. Myslí-
me na vás v těchto náročných dnech, víme, 
jak těžké a vysilující období to pro celou 

rodinu je. Ale také víme, že to 
společně dokážete a že tyhle 
děti jsou mnohem silnější, než 
se na první pohled může zdát… 
Věděli jste třeba, že mistr světa 
v těžké váze Tyson Fury se naro-
dil předčasně s porodní váhou 
450 gramů? A že mu tatínek 
vybral jméno Tyson po známém 
boxerovi, aby mu dodal sílu 

a odvahu bojovat? A takových známých 
osobností a velikánů je mnoho, třeba ta-
kový Einstein nebo Napoleon… Mám pro 
to jisté vysvětlení. Tyhle děti totiž bojují od 
první chvíle, kdy se narodí. Bojují o obyčej-
ný nádech, bojují o každý gram na váze. 
Jsou silné už od narození a svou houževna-
tost a píli si nesou dál do budoucna…“

Na jaře 2019 jsme vydali 8. díl časopisu 
s podtitulem Jak to vidí chlapi. K tatín-
kům jsme přidali ještě články dědečků, 
zdravotních bratrů a lékařů. Tahle dvě 
vydání směřovaná tátům jsou ale velmi 
cenná i pro maminky. Mají možnost 

nahlédnout do světa mužů kolem ne-
donošených dětí a podpořit právě toho 
svého v nelehkém období po předčas-
ném příchodu jejich děťátka na svět.

V Nedoklubku si uvědomujeme, jak 
důležitou roli v tomhle všem hraje táta. 
Dokonce se nám zdá, že jsou tak nějak 
silnější, odvážnější, bojovnější, ale i po-
kornější. Tak snad to s odstupem času 
tak uvidíte i vy…

Buďte tu pro svou ženu a pro mimin-
ko. Moc vás teď potřebují…

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

Obě předešlá 
vydání časopisu  
věnovaná tátům  
(ale i ta ostatní) 
najdete na webu  
Nedoklubka  
v sekci Publikace.

Foto: Lukáš Houdek
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Máma má tátu. A spolu mají  
maličké miminko do dlaně.  
Jéé, ti se mají, že se mají!
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., řekl v rozho-
voru pro Nejste v tom sami, č. 8: „Potkal 
jsem se v životě s názorem, že tátové 
vlastně nejsou pro výchovu dětí potřeba… 
Každý, kdo se dívá na svět s rozmyslem, 
musí vidět, že podíl ženského a mužského 
principu je pro zdravý vývoj dítěte jedním 
ze základních stavebních kamenů.“ Platí 
to i na neonatologii mezi inkubátory? 
Přinášíme rady a tipy pro táty, které vám 
mohou pomoci po předčasném přícho-
du vašeho miminka na svět!

JSTE TÁTA NEDONOŠENÉHO 
MIMINKA
Vy jste ten, kdo bezprostředně po před-
časném porodu mluví s lékaři. Jste tím, 
kdo se o stavu vašeho předčasně naro-
zeného miminka dovídá pravdu, ať již 
optimistickou, nebo smutnou. Je na vás 
říct to nejen partnerce, ale i širší rodině, 
přátelům, všem, kteří se na příchod vaše-
ho potomka s vámi těšili…

Irena F.: „Byl mi obrovskou psychickou 
oporou. Měsíc a půl před předčasným pří-
chodem malého na svět mi těžce onemoc-
něla a umírala maminka. Bylo to nejtěžší 
období v mém životě… Stresy se podepsa-
ly na jinak bezproblémovém těhotenství. 
Máma umřela a já se nestačila ani vzpa-
matovat a už jsem ležela v nemocnici 
a bála se o další život… Byl zákaz návštěv. 
Přítel chodil téměř denně alespoň něco 
přinést a podat ve dveřích, denně volal, 
staral se. Sám sestavoval doma postýlku 
a zařizoval další potřebné věci, které jsem 
se těšila, až budeme zařizovat spolu.“

Přichází pocit vědomí, že musíte být 
silní, podpořit okolí, podržet všechny 
kolem sebe… Objevuje se tíha zodpo-
vědnosti vůči nastalé nečekané situaci. 
Na jednu stranu máte obrovskou ra-
dost, že jste tátou. Na stranu druhou 
máte starost, strach. Obavy o miminko 
(nebo miminka), o svou partnerku, 
o budoucnost. Přijít může i panika ze 
ztráty kontroly nad situací – miminko je 

v inkubátoru, žena po porodu na lůžku. 
O oba se starají lékaři. V čích rukách 
vlastně teď život vašeho miminka je? Ve 
vašich ne… Vaše paže se najednou mo-
hou zdát prázdné a neužitečné. Zároveň 
ale svět kolem nezmizel a nesmrskl se 
na oddělení neonatologie. Musíte do 
práce, postarat se o domácnost, možná 
i o starší děti, sourozence toho o život 
bojujícího miminka.

Zdenča V.: „Manžel byl pro mě největší 
oporou. Nic mi nevyčítal, stál za mnou, 
když to vypadalo nejhůř. Nebál se pocho-
vat dceru a rval se za ni jako lev. To mi 
dodávalo sílu to nevzdávat. Když jsem 
byla na dně, tak mě vzal za ruku, obejmul 
a řekl mi, že v tom nejsem sama, a požá-
dal mě o ruku. Čekáme teď čtvrtou holčič-
ku a vím, že to je ten nejlepší táta a holky 
ho zbožňují.“

JAKO TÁTA OVLIVŇUJETE SVÉ DÍTĚ 
UŽ OD NAROZENÍ
Malý človíček přichází na svět připraven 
navázat se na oba své rodiče. V případě, 
že se miminko narodí předčasně, vy-
vstává zde překvapivě pozitivní fakt. Za-
tímco u dítěte donošeného jste „mimo 
hru“ až do zhruba 40. týdne, po porodu 
předčasném máte příležitost být v těs-
ném kontaktu s miminkem ještě v době, 
kdy mělo být u maminky v bříšku. Je to 
vlastně, svým způsobem a s nadsázkou 
řečené, privilegium. Váš vztah tak začíná 
už v době prenatální… Čím dříve se do 
péče o maličké miminko zapojíte, tím 
dříve pocítíte tu obrovskou lásku a pou-
to, které mezi vámi vzniklo. A tato blíz-
kost vám pomůže cítit se lépe.

Nikol Ř.: „Upřímně? V tomhle ohledu 
jsem si nemohla přát lepšího chlapa. 
Byl u porodu, což jsem upřímně tolik asi 
neprožívala, ale i tak jsem byla ráda. 
Poté každý den z práce přijel za mnou 
a dcerou do nemocnice, kde se i on o ni 
láskyplně staral, následně mě odvezl 
domů, abych si trochu odpočinula, často 

téma

Je normální to,  
co cítím? Ano!
Je normální…
1) … že se pocit hrdého novope-

čeného otce nedostavuje. Chvíli 
to možná potrvá, než vám všech-
no dojde. Ale vězte, že jednou 
to přijde. Čekají na vás krásné 
otcovské chvilky!

2) … že jste ve stresu. Možná jste 
adrenalinový sportovec, nebojíte 
se skákat padákem, sjíždět na 
horském kole sjezdovku nebo 
lézt po skalách. Ale teď se sakra 
bojíte. Přijměte svůj strach a ne-
styďte se za něj.

3) … že toužíte myslet i na sebe. 
Zkuste si najít chvíli sám pro 
sebe. I kdyby to měl být půlhodi-
nový šlofík, relax ve vaně, pořád-
ně dlouhá sprcha nebo návštěva 
restaurace, kde vám udělají váš 
oblíbený steak.

4) … vyhledat pomoc. Možná máte 
dojem, že tlak emocí z nastalé si-
tuace, zodpovědnost a strach, kte-
ré cítíte, jsou nesnesitelné. V tom 
případě se obraťte na někoho, 
komu důvěřujete. Nemusí to být 
přímo psycholog, i když i ten vám 
může pomoci. Zkusit ale můžete 
klidně kamaráda, příbuzného, ale 
i například zdravotníka, který se 
o vaše miminko stará.

5) … že vám miminko nepřipadá 
hezké. Předčasně narozené děti 
prostě nejsou ta baculatá růžolící 
miminka z reklam na plenky. 
Pojďme se ale vsadit, že jednoho 
dne – a ten den není za tak dlou-
ho – bude vaše miminko to nej-
nádhernější děťátko ve vesmíru.

6) … mít spoustu otázek. Zdra-
votníci jsou tu pro vás. Ptejte se, 
ptejte se, ptejte se. A ještě jed-
nou: Nebojte se zeptat.
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i uvařil, případně poklidil, jelikož kolotoč 
odsávání a všeho okolo byl v začátcích 
prostě mazec. Po příchodu dcery domů 
se projevil jako chlap s velkým CH. Dcera 
neuměla sama sát z prsu, vše jsme se učili 
postupně. Převažovali jsme dceru před 
a po kojení, manžel sterilizoval, případně 
přebalil, já opět odstříkávala. V noci, kdy 
jsem měla zásobu mléka v mrazáku, dal 
dceři jednu dávku, abych se alespoň 5 ho-
din vyspala. Dcera totiž své mezery v ko-
jení zkracovala na 2,5 hodiny. Šel s námi 
na každou prohlídku, očkování. Ano, 
měla jsem velké štěstí, ač to zní hrozně, že 
přišel covid, manžel zůstal na home office 
a tohle vše jsme si mohli dovolit. Včera mi 
sám řekl, že je vděčný, že je s námi doma, 
že vidí, jaké to je být rodičem na 100 %, 
a hlavně jak je rád, že vidí veškeré pokro-
ky dcery. Dnes má naše Emma 20 měsíců 
biologického věku (korigovaného 17,5), 
díky Bohu se prozatím jeví jako naprosto 
zdravé, zlobivé batole, které stále nechce 
spát, a jako správná ženská umí být ná-
ladová a vztekat se. Že to s námi dvěma 
manžel vydrží, za to jsem mu nade vše 
vděčná. Děkuji ti, Honzo!“

BUĎTE KLOKANEM! 
K PROTINOŽCŮM KVŮLI  
TOMU NEMUSÍTE
Klokánkování (z anglického Kangaroo 
mother care) je metoda, která se vy-
užívá především pro miminka, která se 
narodila předčasně. Název není zvolen 
náhodně – klokan je savec, jenž své na-
rozené mládě, které je slepé, holé a nemá 
zadní nohy, nosí ve speciálním vaku do 
doby, než je schopno samostatného ži-
vota. Projde tedy podobným procesem 
jako předčasně narozené miminko, které 
také musí dozrát, i když ne ve vaku své 
matky. Podstata této metody, která mi-
minku pomáhá dozrát, spočívá v tom, že 
je dítě přikládáno přímo na tělo rodiče, 
kůží na kůži. Tento přímý, velmi těsný 
tělesný kontakt dítěti simuluje bezpečné 
prostředí, které mu připomíná prostředí 
dělohy (cítí teplo matčina či otcova těla, 
slyší tep srdce).

Nebojte se a klokánkujte! Jsou to jedny 
z nejkrásnějších chvilek, které můžete 
mezi inkubátory zažít. Je to bezpečné 
a miminko neohrozíte. Jakmile to jednou 
zkusíte a ucítíte to propojení mezi vámi 
a miminkem, nebudete se moci klokán-
kování nabažit. Jste-li si v něčem nejistí, 
nebojte se to říct zdravotníkům, kteří 

o vaše miminko pečují. Ochotně vám 
poradí a obavy se rozplynou…

Alena R.: „Byl mi oporou! Já jezdila za 
malou dvakrát denně, on chodil do práce, 
vše doma obstaral. Ještě za mnou večer 
jezdil do nemocnice. Sehnal mi odsá-
vačku. Jediné, co mi nedávalo spát, že 
nechtěl malou na klokánkování. Později 
mi přiznal, že se toho bál, byla tak ma-
ličká! A bál se i toho, jak to vše dopadne. 
Dcera měla porodní hmotnost 700 gramů 
a spadla na 550 gramů. Pochoval si ji 
poprvé až na IMP, když už byla v zavino-
vačce. Zato doma pak klokánkoval často! 
Bylo to fakt v dobrém i ve zlém.“

Není-li vaše miminko v takovém stavu, 
aby vám ho sestřičky mohly položit na 
hruď, nebojte se na něj alespoň položit 
svou ruku. Užijte si dotek… Miminko 
vás cítí, vnímá. Promluvte na něj, zná 
váš hlas, vnímalo ho přes stěnu bříška 
vaší partnerky. Řekněte mu, že táta je tu 
s ním.

ZAZNAMENÁVEJTE, CO SE DĚJE
Tohle jsou jedny z nejsilnějších chvil 
vašeho života. Nikdy ty pocity zcela ne-
zmizí a budou vás provázet už navždy. 
Ale každá vzpomínka vybledne… Proto: 
Pište si deník, zaznamenávejte si své 

myšlenky, milníky. Kdo ví? Možná si to 
jednou rád přečte váš syn nebo se do va-
šich myšlenek ponoří vaše dcerka. I vy se 
možná k tomu rád vrátíte. Nebo přijde 
Nedoklubko a osloví vás, abyste sdílel 
své vzpomínky. A ty pak v časopise bude 
číst další tatínek a pocit, že v tom není 
sám, mu pomůže. Navíc psaní deníku je 
jednou z nejlepších forem terapie…

Své o tom ví i Martin Kanta, tatínek 
velmi brzy narozených dvojčátek. První 
část svého deníku sdílel v našem Ta-
tínkově speciálu na podzim roku 2016. 
Druhou část jeho autentických záznamů 
si můžete přečíst v tomto vydání našeho 
časopisu.

NEBOJTE SE ZAPOJIT!
Nejste mimo dění, jste 
velmi důležitý. Pro part-
nerku i pro miminko. 
Proto se snažte co nej-
více se zapojit do péče 
o něj! Když zabráníte 
tomu, aby vás strach 
a obavy ovládly, budete 
o miminko pečovat, 
vybudujete nejen své 
rodičovské sebevědomí 
a dovednosti, ale i vztah 
s vaším miminkem.

Krmte, klokánkujte, 
přebalujte, koupejte…

DĚSÍ VÁS VŠECHNY 
TY PŘÍSTROJE, PÍPÁNÍ, 
HOUKÁNÍ?
Předčasně narozené dítě 
v inkubátoru je vystave-
no mnoha vjemům. Ty 
na něj působí a mohou 
ho do jisté míry i streso-
vat. To se odráží na jeho 

životních funkcí, které jsou díky přístro-
jům vidět i slyšet. Poraďte se se zdravot-
níky o tom, jak být k miminku co nejše-
trnější, jak ho příliš nerušit. Nalaďte se na 
jeho režim, kdy se střídají fáze spánku (ty 
je dobré využít ke klokánkování) a fáze 
aktivity (to se přebaluje, koupe, krmí…)

BUĎTE TAM. U INKUBÁTORU, 
U MIMINKA, U VAŠÍ PARTNERKY
Čím více jste se svým miminkem, tím 
více děláte pro jeho správný vývoj, růst 
a brzký odchod domů. Jste teprve na 
začátku své otcovské cesty. Už teď ale 
vzniká pevné pouto a výjimečný vztah.
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To, že partnerku nenecháváte na neo-
natologii samotnou, velmi pomáhá i jí! 
Cítí se v bezpečí díky vaší podpoře. Je se-
bevědomější v péči o miminko díky vaší 
přítomnosti. Vaše přítomnost posiluje 
nejen její pohodu, ale má pozitivní vliv 
i na její zdraví… Vaše rodina je stmelená.

Pokud se musíte vrátit do práce, což 
asi musíte, nezříkejte se ani tak času strá-
veného na neonatologii se svým mimin-
kem. Počítá se každá minuta! Každou 
jednou sekundou velmi pomáháte jak 
miminku, tak své partnerce. Tohle není 
něco, co by se měřilo na množství… Dů-
ležitá je vaše přítomnost, ať je jakkoliv 
dlouhá (nebo krátká).

Michelle F.: „Můj manžel se stal tatínkem 
v době, kdy byl víc než 8 tisíc kilometrů 
daleko. Ani jeden z nás nečekal, že se naše 
Ellinka narodí o 15 týdnu dřív (24 + 6 t. t., 
700 g), těhotenství jsem do té doby měla 
pohodové a bezproblémové, přišlo to jako 
blesk z čistého nebe. Když se to dozvěděl, 
okamžitě přebookoval svou letenku a letěl 
za námi nejdříve jak mohl, přes půlku 
světa… Další tři měsíce za námi pravidel-
ně dojížděl téměř 500 km daleko, jelikož 
jsem rodila o Vánocích u rodiny a převoz 
domů nebyl dlouho vzhledem ke stavu 
holčičky možný… Celou dobu mi byl 
obrovskou podporou, většinou však na 
dálku, snášel všechny moje stesky i chmu-
ry, utíral mi slzy, objímal mě, a když to 
nešlo osobně, zpíval mi a vtipkoval, byl 
stále pozitivní, pořád věřil. Nepřipouštěl 
si, že by to nedopadlo dobře. To já byla 
ta, která se bála každého nového dne 
a každé nové zprávy z nemocnice. Mezi-
tím doma zařizoval vše, co já do té doby 
nestihla, vyzvedával balíčky s věcmi pro 
miminko, které já on-line nakupovala, 
složil postýlku, vypral a vyžehlil všechno 
oblečení, nakoupil pleny a další potřebné 
věci, vyřídil úřady a doktory. A do toho se 
celé 3 měsíce musel postarat i sám o sebe, 
pracoval, trénoval a jezdil na zápasy. Bylo 
to neuvěřitelně náročné období a nikdy 
mu nezapomenu, co pro nás udělal.“

ODDĚLENÍ NEONATOLOGIE:  
RODIČE VÍTÁNI!
Naprostá většina všech neonatologic-
kých pracovišť v Česku je plně otevřena 
rodičům. Kontakt mámy a táty s mimin-
kem je maximálně podporován v roz-
sahu, jaký umožňují podmínky na od-
dělení a zdravotní stav dětí. Zdravotníci 

jsou velmi otevření, a přestože jsou často 
zaneprázdněni péčí o maličká miminka, 
nikdy neodmítnou vaši výzvu ke ko-
munikaci. Usmějí se, poradí, odpoví na 
všechny vaše otázky. Přesto připomene-
me: Nezapomínejte na to, že sestřičky 
i lékaři jsou zde především pro vaše 
miminka.

PŘEDČASNÝ POROD MŮŽE BÝT 
TĚŽKOU ZKOUŠKOU PRO VZTAH
Co si budeme povídat, tohle není šťastná 
událost, kterou provází úsměvy. Jde o sa-
kra složitou chvíli, která se vleče. Život je 
jako na houpačce, chvíli vyhrává, chvíli 
visí ve vzduchu hrozba nejstrašnější… 
Máma je na dně. Táta taky. Každý se svý-
mi pocity, strachy, úzkostmi. Někdy to 
může rodiče od sebe vzdálit, jindy je to 
naopak stmelí. Tato událost každopádně 
vztah muže a ženy poznamená.

Denisa F.: „To, že byl můj muž pořád se 
mnou, s námi, mi pomohlo nejvíce. Byla 
jsem v porodnici, 60 km od domova, 
muž chodil do práce a dá se říct, že den-
ně byl u nás. Ležela jsem tam s dvojčaty 
měsíc. Pořád jsme byli ve spojení, byl pro 
mě na telefonu i v noci, když jsem ho 
potřebovala. Pořád mi vozil, na co jsem 
si vzpomněla a co jsem potřebovala. 
Prostě skočil do auta, do krámu a hned 
frčel za námi. Někdy toho na něj muselo 
být strašně moc, musel být hodně una-
vený, ale já na tom jednu chvilku nebyla 
psychicky vůbec dobře, tak dělal vše, co 
mohl. Největší ránou pro mě bylo, že 
jsem tam byla přes Vánoce a Nový rok 
a opravdu mi bylo strašně smutno po 
té domácí vánoční pohodě a atmosféře. 

Dneska mají naši rarášci rok a tři čtvrtě 
a pořád je to ten nejlepší táta na světě. 
Byl, je a vždycky bude. “

Muž často zjistí, že vztah s partnerkou je 
to, co mu pomáhá ustát tuto náročnou 
situaci. Stává se navíc jakýmsi prostřed-
níkem mezi miminkem a zdravotníky 

a ženou zotavující se po poro-
du. Je to on, kdo se s mimin-
kem seznamuje jako první. Je 
to on, kdo udělá první fotogra-
fie pro novopečenou mámu. 
On připravuje svou partnerku, 
mámu maličkého miminka, na 
první návštěvu, na první po-
hled do inkubátoru. On ji po-
depře, až se jí po tom prvním 
pohledu podlomí kolena. Je tu 
pro ni i pro miminko. A to je 
důležitá funkce!

Od tatínků také často slý-
cháme, že ženu obdivují za 
to, jak to vše zvládla, jak se 
k tomu postavila. Ale nemysle-
te si, stejný obdiv chovají i ma-
minky k tatínkům. A všichni 

společně – samozřejmě – obdivují malé 
bojovníky: Děti!

Anabel: „Přítel mě velmi podporoval. 
První pohled na malou byl pro mě straš-
ně smutný, moc jsem se bála, takový 
strach jsem v životě neměla. Nastal den, 
kdy jsme šli za malou poprvé spolu. On 
ji viděl hned, jak se narodila, a potom už 
se mnou. Připravovala jsem ho na to, že 
je opravdu malinká a že ještě zhubla, ať 
je v klidu. Jakmile jsme tam přišli, byl tak 
šťastný! Ani ho nenapadlo říct nebo rea-
govat nějak špatně nebo smutně a říkal 
mi, že je to normální miminko a že bude 
v pořádku, že on to nebere nijak negativně 
a nemá ani strach, protože ví, že to zvlád-
ne. To mě strašně nakoplo, kromě toho 
ještě zařizoval x věcí za mě, stěhování beze 
mě, nákup všeho, co malá potřebovala 
a já také. Vařil mi a nosil jídlo do nemoc-
nice. Prostě je to můj hrdina, který pro mě 
vždycky bude silný člověk, kterého miluji.“

DOMOV NEMÁ TEĎ PANÍ.  
JE JEN PÁN DOMU
Najednou zjistíte, že vše v chodu domác-
nosti je na vás. Máte mnohem více povin-
ností, zatímco je žena v porodnici. Když 
máte ještě starší děti, dostáváte se do dost 
šíleného kolotoče. A není jednoduché 
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fungovat v atmosféře strachu, s plnou hla-
vou starostí o ženu a miminko. Požádejte 
okolí o pomoc. Rodina může obstarat 
starší děti, vyvenčit psa, uvařit… Rozhod-
ně pomoc neodmítejte. Zeptá-li se vás 
někdo, s čím vám může pomoci, řekněte 
si. Pomoc nabídnutá v těchto chvílích 
nebývá zdvořilostní. Ten, který ji nabízí, 
skutečně pomoci chce!

Bára T.: „Pro nás byl můj porod šok. Ne-
ležela jsem pak s dcerou ve stejné nemoc-
nici. Přítel jezdil za mnou s fotkami a videi 
malé, každý den chodil za malou a zjišťo-
val veškeré věci, jak to vlastně všechno je, 
sehnal odsávačku, podprsenku a podobné 
věci. Když mě pustili z ARO a převezli mě 
k malé, zajistil mi zbytek věcí na pokoj. 
Taky komunikoval s rodinou, aby mě 
zbytečně nestresovala, a k tomu chodil 
do práce. Když mě pustili domů, bylo tam 
naklizeno, uvařeno…“

Pavla V.: „Co by měl táta mého nedono-
šeného chlapečka udělat jinak? Rozhodne 
nic.  Byl doma 3 měsíce s našimi další-
mi dvěma syny. Obstaral vše, co bylo po-
třeba, od kočárku po krém 
na zadeček. Po příchodu 
domů pomáhal se vším. 
A to dělá i nadále.“

A ještě něco: Domluvte se 
s personálem neonatolo-
gie a zkuste přivést starší 
děti. Představte jim jejich 
nového maličkého souro-
zence. Tato rodinná setká-
ní na neonatologiích jsou 
velmi krásná a dojemná.

ODSÁVAČKA 
MATEŘSKÉHO MLÉKA? 
VĚC VEŘEJNÁ
Jakmile je žena propuště-
na domů, stane se odsá-
vačka součástí vybavení 
vaší domácnosti. Z po-
čátku vám to – stejně jako jí – připadá 
možná celé divné. Ten zvuk odsávačky, 
trychtýře na prsa, lahvičky s mlékem 
v mrazáku a lednici a jejich následný 
převoz do nemocnice. Ale zvyknete si. 
Časem ten divný zvuk uprostřed noci 
přestanete vnímat a možná ho i zaspíte.

Jana M.: „Manžel mi byl oporou a pomá-
hal zajistit běžný chod domácnosti. Ale 

nejvíc jsem ocenila, že mě motivoval k od-
sávání, sterilizoval, hlídal časové intervaly, 
v noci mě budil tak dlouho, dokud jsem 
nevstala. První odsávání byla jeho zá-
sluha. Já to chtěla vzdát, že mi to prostě 
nejde, on přišel, vzal odsávačku do ruky 
a najednou to šlo. Díky němu jsem po pěti 
měsících mohla začít plně kojit.“

ZÁSADNÍ BODY PRO TO,  
ABYSTE TO VŠE ZVLÁDL
• Otevřeně a upřímně spolu mluvte 

o tom, co prožíváte, co se ve vašem 
životě přihodilo. Dobrá komunikace 
mezi vámi je základem pro hladký prů-
běh této životní (i partnerské) zkoušky.

• Dohodněte se s partnerkou na tom, 
o co se postaráte, co zařídíte, co udě-
láte. A naopak se shodněte na tom, 
co nehoří a počká „až na někdy“. Tím 
myslíme například prach na poličkách, 
smetí na zemi, umytá okna – vaše 

domácnost teď nemusí být jako ze 
škatulky. Soustřeďte se na to nejdůleži-
tější: Miminko.

• Podívejte se na způsoby, jak ušetřit 
čas. Nechoďte do supermarketu – na-
kupte si on-line a nechte si zboží při-
vézt domů. Nevařte, skočte do bistra 
ve vedlejší ulici. Nežehlete to, co není 
nutné žehlit. Věděli jste, že co se dobře 
pověsí, není třeba žehlit? 

• Domluvte se se zaměstnavatelem. 
Vyložte nadřízenému karty na stůl. 
Zdůrazněte, že jde o život, a domluvte 
si nějaký časově omezený individuální 
přístup, úpravu pracovní doby, změnu 
směn, cokoliv, co vám může zaměstna-
vatel v tuto chvíli poskytnout. Někdy 
stačí i fakt, že o situaci váš šéf ví – spíše 

tak pochopí váš pozdní příchod, brzký 
odchod a podobně.

• Znáte to o tom opakování? Čeho je 
to matka?  Proto: ŘEKNĚTE ANO, 
nabízí-li vám někdo pomoc. A nebojte 
se ani o pomoc požádat. S péčí o další 
děti, dům, případně zvířata vám může 
pomoci rodina nebo přátelé.

• Spojte se s lidmi, kteří prožívají 
nebo prožili to samé. Přijďte do face-
bookové skupiny Nedoklubko-Nejste 
v tom sami! Pochlubte se fotkou 
svého miminka. Napište, čeho se bo-

jíte, najděte mámu, tátu 
podobně narozeného 
kulíška, který už odrostl. 
Jen rodiče dříve předčas-
ně narozených dětí vás 
nyní mohou ujistit, že 
vše může dobře dopad-
nout. A dodají i důkaz: 
Své odrostlé, smějící se 
a šťastné dítě.

Michala F.: „Můj manžel 
mi pomáhal psychicky 
i fyzicky, když pečoval 
o mne i o drobečka. 
Prakticky, když zajišťoval 
potřebné věci. Také mi po-
mohlo, že aktivně převzal 
téměř veškerou komuni-
kaci s okolím. Řekli jsme si, 
co a jak jsme vůbec ochot-

ní říci a on v tomto duchu pak s ostatními 
komunikoval – převzal tak můj messanger 
a pomohl mi také s e-mailovou komuni-
kací. Z druhé strany myslím, že mu hodně 
pomohl rozhovor a podpora od paní Lucie 
Žáčkové a Hany Jahnové, když zařizoval 
pomoc pro mne. Oběma nám tedy po-
mohlo, že z Nedoklubka se nejdříve do-
stalo podpory jemu, a tak měl více sil pro 
mne s drobečkem. Děkuji.“

Dobrá komunikace je základem pro 
hladký průběh této životní zkoušky.
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„Přítomnost otců v porodnicích 
a na novorozeneckých odděleních 
považujeme za významnou a důležitou.“
Primář Jozef Macko

MUDr. Jozef Macko, Ph.D., je primářem 
novorozeneckého oddělení v Krajské 
nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Jak on 
vnímá přítomnost otců v porodnicích 
a na neonatologiích? Patří tam podle 
něj? Proč je z jeho pohledu stejně důleži-
tý táta jako máma?

Vy jste znám tím, že propagujete 
co největší spolupráci mezi 
zdravotníky na neonatologiích 
a rodiči předčasně narozeného 
miminka… Proč je to tolik důle-
žité, aby byl rodič do péče o ne-
donošené miminko co nejvíce 
zapojen?

Zapojení rodičů do péče o ne-
zralé dítě je potřebné a nutné 
především proto, že dítě se po 
předčasném porodu ocitá v nepři-
rozeném prostředí intenzivní péče, 
obklopeno prostředím a vjemy, 
které jsou zcela odlišné od prostře-
dí matčiny dělohy…

Přítomnost rodičů, těsný kontakt, 
společný pobyt, doteky, všechny smys-
lové vjemy pomáhají pozitivně dalšímu 
vývoji dítěte. Víme, že v tomto ohledu 
rodiče dokáží přirozeně mnohem více 
než personál.

Co tátové? Jsou tam? U porodů, u in-
kubátorů, na neonatologiích?

Ano. Přítomnost otce dítěte nejen 
u porodu, ale prakticky denní návštěvy 
otců dětí na JIP a intermediárním oddě-
lení se staly již rutinní, běžnou praxí na 
novorozeneckých odděleních.

Vy jako zdravotníci musíte mluvit 
s oběma rodiči, je to tak?

Naší snahou je vždy informovat o dítěti 
a jeho stavu, prognóze, o celkovém průbě-
hu hospitalizace vždy oba rodiče, pokud 
je to jen trochu možné. Osobní kontakt 
přináší jistě mnohem větší prostor pro 
diskusi, otázky rodičů. Nám zase dovoluje 

podrobněji komentovat a vysvětlovat 
zdravotní stav dítěte. A domníváme se, že 
zapojení obou rodičů do péče o dítě by 
mělo být v zájmu obou partnerů. A tím-
to směrem se snažíme oba rodiče vést. 
Přece jen porod nezralého, často velmi 
malinkého dítěte, znamená řadu týdnů či 
měsíců strávených v nemocnici. A rodiče 
by „u toho“ měli být, nejlépe oba.

Vnímáte rozdíl mezi rozhovorem 
s matkou a rozmluvou s otcem před-
časně narozeného dítěte? V čem se to 
liší, je-li v tom vůbec nějaký rozdíl?

Otcové jsou často zvídavější, kladou 
možná přesnější, více konkrétní otázky, 
možná i proto, že přece jen nejsou ovliv-
něni porodem samotným tolik jako ma-
minky, které prožívají po porodu hormo-
nální změny. Jistě významnou roli hraje 
možnost vyhledat spoustu informací na 
různých webech, proto jsou schopni ze-
jména tatínci, ale i maminky někdy klást 
velmi konkrétní dotazy ke konkrétnímu 
onemocnění či diagnóze.

Jaké obvykle volíte místo k rozho-
voru s rodiči? Je jedno, kde s nimi 
promlouváte?

Raději komunikujeme s rodiči mimo 
jednotku intenzivní péče, naše zkušenost 
říká, že pokud je maminka, případně oba 
rodiče, u inkubátoru a pozoruje své dítě, 
často příliš nevnímá to, co jí sdělujeme, 

a velmi často se ptá opakovaně na věci, 
které jsme jí již sdělili. Ale určitě to je po-
chopitelné, je to máma…

Bonding je dnes v porodnicích celkem 
běžná věc. Pane doktore, může bon-
ding provádět i táta? A děje se tak?

Na našem oddělení již řadu let rea-
lizujeme bonding, tedy umožňujeme 

společně strávený čas rodičů 
s dítětem nejen na porodním sále, 
ale i na oddělení bezprostředně 
po porodu. Speciálně v případě 
předčasně narozeného dítěte re-
alizujeme bonding s otcem, a to 
i u velmi malinkých a nezralých 
dětí. V případě porodu císařským 
řezem v celkové anestezii „bondu-
jí“ otcové téměř rutinně. Dokonce 
někdy tak rádi, že se nemohou 
dočkat okamžiku, kdy jim dítě po-
ložíme na hrudník.

Pryč jsou doby, kdy bylo vše kolem 
příchodu na svět mužům zapově-
zeno. Z pohledu zdravotníka, který 
se stará o novorozence – vítáte táty 
v porodnicích?

Obecně považujeme přítomnost otce 
dítěte u porodu a poté návštěvy otců na 
oddělení za významné a důležité. Vždy je 
však otázkou dohody obou rodičů, zda 
chtějí informace slyšet oba, či zda pouze 
jeden a následně si je předají.

Každopádně vnímám, že pro vás, 
zdravotníky, je stejně důležitý táta, 
jako je nepostradatelná máma. Je to 
tak?

Ano. Je to životní událost pro oba 
rodiče. Porod nezralého novorozence 
a následně pobyt na jednotce intenzivní 
péče znamená pro oba rodiče nečeka-
nou, zcela novou situaci v životě. A spo-
lečná péče o dítě již v této době může 
oba partnery stmelit, mohou si pomoci 
a mohou pomoci svému dítěti.

Trojitá péče o miminka i maminky

Bepanthen Baby je kosmetický přípravek.

Chrání před
zarudnutím

Přirozeně 
regeneruje Hydratuje

www.bepanthen.cz

S panthenolem (provitamínem B5) pro profesionální péči o zadeček a bradavky. Poskytuje účinnou 
dlouhodobou ochranu před zarudnutím a podrážděním, přirozeně regeneruje a hydratuje namáhanou pokožku.
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„Hlavně buďte svým ženám oporou 
a svému potomkovi věřte!“
vzkazuje táta, který má své předčasňátko již doma

„Láska, svatba, dům, zasadit strom a zplo-
dit potomka. Na Vánoce v roce 2019 jsem 
pod vánočním stromem našel balíček. Po 
rozbalení nastala neskutečná radost. Byl 
tam těhotenský test, samozřejmě pozitiv-
ní, a ke štěstí už nám nic nechybělo…“ Tak 
začíná vyprávění tatínka Lukáše. Správně 
tušíte, že vše nebylo tak růžové jako začá-
tek. Děkujeme za sdílení velmi dojemné-
ho a silného příběhu.

38. TÝDEN: SRDÍČKO NEBIJE!
Byla to holčička a čas běžel. Na běž-
né předporodní kontrole v 38. týdnu 
těhotenství ale přišla rána. Děvčátku 
nebije srdíčko. Zhroutil se nám celý svět 
a v duši zela prázdnota.

VÁNOCE 2020 NEBYLY VESELÉ
Jak to bude probíhat? Těšili jsme se na 
svátky ve třech 
a ono nic. Ne-
vzdali jsme to 
a o potomka se 
pokoušeli znovu. 
Těhotenský test, 
který manželka 
zkoušela ráno, byl 
negativní. Byla 
smutná, že mi ne-
může dát dárek, 
který jsme si oba 
moc přáli. Utě-
šoval jsem ji, že 
se nic neděje a že 
všechno přijde ve 
správný čas. Na 
První svátek vá-
noční to manžel-
ka zkusila znovu a na těhotenském testu 
se objevila nepatrná druhá čárka. Druhý 
test počůrán a zase nepatrná čárka. Ano 
– bylo to tady! Povedlo se.

JE TO CHLAPEČEK!
Dny ubíhaly a my se v obavách těšili na 
našeho vytouženého potomka. Na prvo-
trimestrálním screeningu přišla otázka, 
zda chceme znát pohlaví miminka. Nevá-
hali jsme ani chvilku a oba řekli, že ano. Je 

to chlapeček. Krásná zpráva a my se těšili, 
až ji řekneme ostatním. Celé těhotenství 
probíhalo bez komplikací. Kontroly byly 
častější kvůli předchozí ztrátě. Dokonce 
testy na preeklampsii byly negativní. „Ten-
tokrát to dotáhneme do konce a užijeme 
si porod se šťastným koncem,“ říkali jsme 
si ve šťastném očekávání.

PAK PŘIŠLO KRVÁCENÍ. 
A TORNÁDO…
Dva dny po screeningu ve třetím tri-
mestru, který dopadl na výbornou, mi 
manželka volá do práce. „Krvácím, jedu 
na pohotovost.“ Okamžitě jsem všeho 
nechal a vyrazil za ní. Při prohlídce neby-
lo nic zjištěno. Asi prasklá cévka po ne-
dávném vyšetření. V nemocnici si ji pro 
jistotu nechali 24 hodin na pozorování. 
Večer se prohnala jižní Moravou bouře 

s tornádem a za-
čalo to…

NEBYL ČAS 
NA PŘEVOZ
Další den ráno 
bolesti, krváce-
ní, zkracování 
děložního čípku. 
Doktoři tvrdili, 
že je to standard-
ní a že se porod 
nekoná, že zvlád-
neme všechno 
oddálit. Ve 22:00 
mi volá žena, že 
ji budou převá-
žet do porodnice 
do Brna, že rodí. 

Panika a neskutečný strach. Chystám se 
na cestu a další telefon. „Do Brna nejezdi 
– nestihnou mě převézt.“ Říkám si: „Jak 
nestihnou? Vždyť je v nemocnici! Proč ji 
nepřevezli už dřív?“

DOKTORKA NEBYLA  
ZROVNA TAKTNÍ
S jazykem na vestě jsem přijel do ne-
mocnice. Na porodním lehátku ležela 
manželka. Usměvavá a krásná. Hlavou 

se mi honilo: „Jak může být tak klidná?“ 
Ona ale věděla, že konec bude tentokrát 
šťastný. Čekání na sanitku se speciálním 
inkubátorem bylo nekonečné. Paní dok-
torka, co měla ten večer službu, nám 
k tomu všemu zasadila pořádnou, necit-
livou ránu, když nás požádala, ať už ne-
máme žádné děti. „První dítě vám umře 
a druhé se narodí dřív. Jak by to dopadlo 
se třetím?“ V tu chvíli jsem myslel, že pře-
skočím porodní lehátko a doktorku vy-
hodím z okna. Zachoval jsem však chlad-
nou hlavu. Zeptal jsem se, zda to myslí 
vážně, a poslal ji do patřičných míst. Na 
porodním sále bylo ticho. Sestřičky a po-
rodní asistentka zmlkly a nevěřícně se 
na sebe dívaly. Byly v šoku stejně jako já. 
Manželka v rauši euforie se na doktorku 
podívala a usmála se. V jejích očích jsem 
ale viděl, že to zabolelo.

PO HODINĚ PŘIJELA SANITKA  
A ŠLO SE NA VĚC
Porodní asistentka nás upozornila, ať 
se nelekáme, že malého odnesou hned 
pryč. Praskli manželce vodu a za chvíli 
byl syn na světě. 26. 6. 2021 v 0:53 ve 
30 + 1 týdnu těhotenství se se 1 490 gra-
my a 48 centimetry narodil náš syn 
Lukáš. Na porodním sále se ozval křik, 
synáčka odnesli do vedlejšího pokoje 
a zase nastalo ticho. Manželka ležela 
usměvavá a šťastná. Já opět nervózně 
přešlapoval po pokoji a čekal na další 
zprávy. Po dvou minutách, což se mi 
zdálo neskutečně dlouho, jsem začal 
sestřičku zahrnovat otázkami – kdy už 
to bude, kde jsou, co mu dělají, co jim 
tak dlouho trvá. Žena se mi smála, ať 
vyčkám. Po čase se ve dveřích objevil 
doktor a vyzval mě, ať jdu s ním. Tělem 
mi prolétl mráz a já se vydal za ním.

LEŽEL TAM NA LEHÁTKU
Malinký červený uzlíček. Lékař mi ozná-
mil, v jakém je stavu, já však nevnímal ani 
slovo. Nemohl jsem uvěřit tomu, že je na 
světě, že máme syna. Po rozkoukání jsem 
se zeptal lékaře, jak to s ním vypadá. Ten 
se zasmál, že mi to teď řekl, a všechno 

příběh
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zopakoval. „Je moc šikovný. Nepotřebuje 
podporu dýchání a všechno se zdá být 
v pořádku. Měl lehce omotanou pupeční 
šňůru kolem krku.“ Důvod předčasného 
porodu nám ale nikdo neřekl. Sdělil mi, 
že ho převezou do porodnice v Brně. 
Požádal jsem ho, zda by mohli s inkubá-
torem přijet i na porodní sál. Neváhal ani 
chvilku. Rozplývali jsme se s manželkou 
štěstím nad inkubátorem s naším synem. 
Ten pocit je nepopsatelný!

LUKÁŠEK V KOSMICKÉ LODI
Druhý den ráno jsem se vydal do nemoc-
nice zjistit, jak se daří mamince našeho 
syna. Dostal jsem instrukce. Vyfotit sy-
náčka. Zjistit, jak se mu daří. Říct, že ho 
maminka miluje, a zavolat, co jsem zjistil. 
Přijel jsem do porodnice na Obilním 
trhu v Brně a vydal se na neonatologické 
oddělení. Zazvonil, vešel, vydezinfikoval 
a následoval sestřičku ke kosmické lodi 
s Lukáškem. Ležel tam ve svém hnízdě, 
kolem něj hadičky a přístroje. Neubránil 
jsem se slzám, které mi padaly na zem. 
V hlavě mi běželo to, co asi každému: 
„Je tak malinký, chudáček.“ Sestřička mi 
řekla, jak probíhal příjem, a uklidnila mě, 
že i když to tak nevypadá, tak tyto děti 
jsou největší bojovníci. To jsem byl ještě 
na vážkách, zda mluví pravdu. Sestřička 
mi vysvětlila všechnu péči, co teď potře-
buje, co je iniciální dotek, vybral jsem mu 
chobotničku a oslovení, kterým budou 
na Lukáška mluvit. Zvolili jsme oslovení: 
Luky. Poté jsem již volal manželce přes vi-
deohovor a sestřička všechno zopakovala 
i jí. Po asi tříhodinovém sledování malého 
jsem odjížděl domů. Plný dojmů a obav. 
Věřil jsem ale, že to všechno zvládne.

ODSÁVAČKA SE STALA JEJÍ  
NEJLEPŠÍ KÁMOŠKOU
Následující den propustili manželku 
z nemocnice a jeli jsme navštívit, tento-
krát oba, našeho synka. Já už věděl, co 
nás čeká, a trochu ji na to připravil. Prošli 
jsme si dezinfekčním kolečkem a vydali 
se k inkubátoru. Ležel tam jako včera, 
tentokrát však zahalen do modrého 
světla. Hadičky byly pryč. Zůstaly pouze 
čidlo na nožičce, hadička z pusy a infuze. 
Potkala nás novorozenecká žloutenka. 
Manželka se neubránila slzám a od té 
doby brečí pořád (smích). Stáli jsme nad 
ním a obdivovali ho. Sestřička přivezla 
odsávačku a manželka se seznámila se 
svou nejlepší kamarádkou na nějaký čas.

PŘI PRVNÍM KOUPÁNÍ  
JSME BYLI JAK RATLÍCI
Další den už si novopečená mamča sba-
lila věci a odjížděli jsme za Lukáškem. Už 
nebyl pod modrým světlem. Tento den 
jsme si zkusili první koupání. Sestřička 
nám ukázala, jak malého otírat, vyměnit 
plínu, změřit teplo-
tu, natřít vazelínou, 
stimulovat pusinku, 
masírovat bříško 
a učesat vlásky. Oba 
jsme byli vyklepaní 
jak ratlíci – abychom 
mu nějak manipulací 
neublížili. Manželka 
zůstala u příbuzných 
nedaleko nemocnice 
a za synem dojížděla 
každé ráno a večer 
odjížděla zpět. Já se 
snažil jezdit, jak nej-
častěji to šlo.

ČTVRTÝ DEN PROBĚHLO  
PRVNÍ KLOKÁNKOVÁNÍ
Cože? Oni ho vytáhnou a naruší jeho po-
hodu v inkubátoru? Měl jsem z toho hrů-
zu a vyvalené oči, když sestřička našeho 
malého vytáhla ven a jistou rukou ho po-
ložila mamince na hrudník. Bylo vidět, jak 
se to Lukymu líbí a jak je spokojený. Další 
den jsem zažil klokánkování i já. A tak 
jsme se my rodiče střídali po dnu. Jeden 
klokánkoval a druhý četl pohádku nebo 
vyprávěl malému různé příběhy. Jeho 
první knížka byla Dášenka čili život štěněte. 
I babičky a dědeček se dočkali a mohli se 
na malého jít podívat. Neubránili se slzám 
při pohledu na svého prvního vnoučka.

LUKY BYL MOC ŠIKOVNÝ
Dny běžely a 10. 7. 2021 nastalo stěhová-
ní na společný pokoj s mámou. Dojížděl 
jsem za nimi každý druhý den. Malého 
jsme společně koupali a střídali se v klo-
kánkování. Po dovršení určité váhy byl 
přestěhován z inkubátoru do postýlky. 
Vše probíhalo bez komplikací. Všechna 
vyšetření dopadla dobře a Luky krásně 
přibíral. Jediná komplikace, co nás po-
tkala, byla nedostatek hemoglobinu. Ná-
sledovala medikace železem. Železo však 
nezabralo, tak se přistoupilo k transfuzi. 
Ta zabrala a všechno bylo jako dřív. 
Pár dnů nato mu vytáhli krmicí sondu 
a učil se jíst jen z prsu. Byl velmi šikovný 
a uměl to velmi rychle.

A PAK NASTAL DEN D!
11. 8. 2021 manželku se synem propustili 
z nemocnice. Byli jsme oba nervózní, jak 
to doma všechno zvládneme bez těch 
andělů, co pečovali o Lukáška v nemoc-
nici. Propouštěli nás s váhou 2 150 gra-
mů a s mírou 46,5 cm v 36 + 5 gestačním 

týdnu. Po dobu, co 
byli žena se synem 
v nemocnici, jsem 
nám psal na památ-
ku pro Lukáška deník 
z inkubátoru. Každá 
zvládnutá meta, 
každý pokrok, každá 
starost i radost jsou 
tam zaznamenány 
a těším se, až si ho 
sám přečte. Sestřičky 
mu napsaly vzkazy 
a je to pro nás rodiče 
na tuto dobu určitě 
nezapomenutelná 
vzpomínka. Propou-

štěcí neurologické vyšetření dopadlo 
dobře a obavy, které jsme měli, když 
nám lékaři říkali, s čím vším odjíždí děti 
domů, se nenaplnily. Jezdíme pouze na 
kontroly k pediatrovi, na kardiologii a na 
neonatologii a snad to i tak zůstane.

LUKÁŠEK SE MÁ SKVĚLE
Nedávno oslavil Lukášek 3 měsíce biolo-
gického věku a 1 měsíc věku korigované-
ho. Váží 3 550 gramů a měří 56 cm. Snaží 
se zvedat hlavičku, přetáčet se na strany, 
pořád se nám snaží něco říct, reaguje 
na hračky i hlasy. Teď už užíváme jenom 
společné chvíle plné radosti. Luky má 
doma chlupatou pudlí sestru Luisu, která 
z něj nespustí oči a bedlivě ho hlídá.

SLOVA DÍKŮ NESTAČÍ
Chtěl bych tímto poděkovat všem sest-
řičkám a lékařům na neonatologické JIP 
a oddělení 12 v Brně na Obilním trhu. 
Jste vážně neskuteční borci a smekám 
před vámi za to, co děláte pro ty naše 
malé bojovníky. Teď už věřím sestřičce, 
která mi poprvé ukázala naše duhové 
dítě (duhové děti se říká dětem, které 
přišly po sourozenci, který je již andělem 
– duha na konci bouřky) a řekla, že je 
největší bojovník. A nakonec bych chtěl 
vzkázat všem tatínkům, kteří jsou v po-
dobné či stejné situaci: Hlavně buďte 
svým ženám oporou a svému potomkovi 
věřte! On to zvládne!
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„Neměl jsem chuť ani odvahu  
dodělat pokojík,“
vzpomíná táta Josef na dobu před narozením syna

Jaké to je pro tátu, když čáp přiletí 
dřív, než bylo v plánu? O to se s námi 
podělil také pan Josef Vašut. Jeho syn 
Josef, kterému říkají Pepi, se narodil 
ve 30 + 3 týdnu těhotenství s porodní 
hmotností 1 132 gramů. My moc děku-
jeme tatínkovi Josefovi za sdílení jeho 
pocitů!

To, že se náš syn narodí dříve, jsme vě-
děli už ve 27. týdnu. Tehdy byla žena na 
kontrolním ultrazvuku kvůli zvýšenému 
riziku preeklampsie. Pohodové těho-
tenství a těšení se na mimčo se rázem 
proměnily v noční můru. 
Verdikt zněl jasně: Průtoky 
nejsou vůbec dobré, dítě 
je menší, než by mělo být, 
krevní obraz maminky 
taky není příliš dobrý. 
Manželka proto byla 
okamžitě hospitalizována 
a vše poukazovalo na to, 
že bude nutné těhotenství 
ukončit během pár hodin, 
možná dnů. Nakonec žena 
se synem vydrželi ještě 
celé tři týdny!

Musím říct, že od-
loučení bylo těžké pro 
oba, pro mě, i pro paní. 
Nikdy jsme tak dlouho 
bez sebe nebyli. Vše se 

odehrávalo v době, kdy 
byl zákaz návštěv kvůli co-
vidu-19, takže jen podat 
tašku, prohodit pár slov, 
rychlé obejmutí a pusa 
na rozloučenou. A zase 
80 km zpátky domů bez 
ženy, bez syna. Cesta byla 
mnohonásobně delší než 
normálně, hlavou mi ne-
ustále běžely myšlenky, 
jak vše dopadne, jak syn 
a žena zvládnou porod, 
co bude následovat, jaký 
bude průběh hospitaliza-
ce. Sám jsem zdravotník, 
proto jsem měl poměrně 
reálnou představu o tom, 
co vše se může stát. Po 
příchodu domů jsem pro-
cházel kolem ještě nedo-
končeného pokojíčku. Za 
celé tři týdny, co byla žena 
v nemocnici, jsem na něj 
ani nesáhl. Nebyla chuť, 
nálada, myšlenky… Byl jsem neustále 
napjatý, kdy zazvoní telefon, že už je to 
tady. Stalo se to 20. dubna. Ráno lékaři 
provedli akutní císařský řez pro rozvoj 
HELLP syndromu. Vše proběhlo poměr-
ně hladce a v 10:29 se ozvalo slaboulinké 

kuňkání našeho syna. Porodní váha: 
1 130 gramů! On i jeho maminka díky 
Bohu v pořádku.

Po týdnu propustili mou ženu a já si 
ji vezl konečně domů, ale opět s hořkou 
příchutí toho, že místo v autě pro vajíč-

ko je prázdné. Až jsme 
se i my po pěti týdnech 
dočkali a konečně jeli 
domů jako rodina. Ten 
pocit byl nezapomenutel-
ný, konečně jsem se cítil 
úplný. Na vše se snažíme 
zapomenout a užívat si 
každé chvilky, při které 
jsme spolu.

A co bych vzkázal tatín-
kům, kteří právě prožívají 
tyto těžké chvíle? Vydržte! 
Nejste v tom sami a mu-
síte být podporou hlavně 
své ženě. Náročná doba 
pomine a rozhodně to 
stojí za následné společně 
strávené chvíle doma…

Vydržte! 
Nejste v tom 
sami a musíte 
být podporou 
hlavně 
své ženě. 
Náročná 
doba pomine.

příběh
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„Jste nezbytnou součástí procesu,  
na jehož konci může být úspěšné 
kojení vašeho miminka!“
Laktační poradkyně tatínkům

Miluše Plecerová pracuje jako vedoucí 
týmu laktačních poradkyň v pražské 
apolinářské porodnici. Svou práci mi-
luje, je to znát z toho, jak o ní mluví. 
O maminky pečuje s nasazením a láskou 
a dělá vše pro to, aby každá maminka 
mohla svému předčasně narozenému 
miminku dopřát mateřské mléko. Jak 
tatínci reagují na odsávačku mléka? Dojí-
má je první přiložení miminka k prsu? Je 
muž pro laktaci po předčasném porodu 
důležitý? A proč mají tátové nedonoše-
ných miminek ke kojení blíže než tátové 
dětí donošených?

Miluško, vy jste vedoucí speciálního 
týmu laktačních sestřiček v porodnici 
u Apolináře. Jeden by řekl, že se setká-
váte výlučně se ženami, matkami. Ale 
není to až tak pravda… Je to tak?

Je (úsměv). Kojení a laktace obecně je 
u nás na neonatologii vždy věcí obou ro-
dičů. Samozřejmě maminka má ta prsa, 
týká se jí to víc, to bezesporu. Ale táta je 
tu rozhodně taky! (úsměv)

Kdy se poprvé setkáváte s novopeče-
ným tatínkem?

No, většinou se s ním setkávám u in-
kubátoru chvíli po příchodu miminka na 
svět. Maminka tam buď je také, nebo ne 
v závislosti na tom, jakým způsobem ro-
dila a v jakém je zdravotním stavu samo-
zřejmě. Často jsou to ty úplně první mo-
menty, kdy rodiče vidí své miminko, když 
k nim přicházím já a představuji se jim.

Jak to vaše setkání probíhá?
Já samozřejmě nechci v tu chvíli být 

vetřelec… Oni si to musí užít, prožít! 
Proto jim tu chvilinku s miminkem do-
přeji. Povím mamince, ať si tu chvilku 
užijí. A že potom bych jim ráda řekla pár 
informací, které jsou důležité ohledně 
mateřského mléka, odsávání, kojení – 
což je ještě v ten moment relativně vzdá-
lená budoucnost… Když maminka ví, že 

s ní budu mluvit, stáhnu 
se a počkám opodál na 
vhodný moment.

A co pak?
Mám-li tu možnost 

a maminky stav to dovo-
luje, vezmu ji do odsávací 
místnosti a seznámím ji 
s odsávačkou mateřského 
mléka. Zhruba v polovině 
případů je s námi i tatí-
nek… Když je zrovna odsávací místnost 
prázdná, není problém, že jde muž také. 
Jinak jde ale samozřejmě o prostor spíše 
vyhrazený ženám. To je jasné!

Jaká bývá reakce těch tátů, kteří se na 
„onu místnost“ vydají?

Když s námi tatínek jde, vidím velmi 
často, jak se muži zajímají o techniku 
té odsávačky, toho stroje. Jsou přeci jen 
techničtější. Zaujme je funkčnost odsá-
vačky, zajímá je značka. Chtějí také často 
vědět, jak to vlastně funguje. Ptávají se na 
smysl dvoufázovosti chodu odsávačky…

Maminka sedí u odsávačky a zkouší 
odsát trošku mlíčka pro miminko. Já 
sedím naproti ní a povídáme si o tom 
všem. Odpovím jí na všechny otázky… 
Většina tatínků zůstává s námi. Poslou-
chá. Někteří se do rozhovoru i zapojují. 
Zájem jednoznačně vidím.

Zaznamenáváte v té odsávací místnos-
ti i nějaké rozpaky tatínků?

Ti, kteří se k tomu prvnímu odsávání 
s maminkou vydají, mají jasno. Vědí, že 
u toho být chtějí, zajímá je to a rozpaky 
se určitě nekonají. Ale jsou i tatínci, kteří 
řeknou: „Já zůstanu raději u toho inkubá-
toru s miminkem tady.“ Určitě táty nenu-
tím, je to jejich rozhodnutí.

Maminka je tedy poučena a ví, co ji 
čeká. Jak reagují tatínci po vašem roz-
hovoru nad odsávačkou?

Jsou i takoví tatínci, 
kteří ještě ten den, co 
spolu poprvé mluvíme, 
jdou koupit odsávačku. 
Letí do lékárny rovnou 
od nás, dokud mají 
v hlavě čerstvé informace 
o tom, co mají koupit. 
A shánějí přesně takovou 
odsávačku, kterou mají 
koupit. Maminka mi 
pak druhý den říká, že je 

připravená, že partner zařídil tu správnou, 
dvoufázovou, odsávačku (úsměv).

A jakou odsávačku doporučujete?
Naše neonatologie je vybavena profesi-

onálními odsávačkami mateřského mléka 
Medela Symphony. S touhle značkou ni-
kdy nesáhnete vedle. Je žlutá, tak ji tatínci 
snadno koupí, nespletou si ji (úsměv). Zá-
sadní každopádně je, aby byla odsávačka 
dvoufázová! To je skutečně důležité.

Vybavíte si nějakého konkrétního 
tatínka, který vám svým chováním 
utkvěl v paměti?

Vzpomínám teď třeba na jednoho 
tatínka velmi extrémně předčasně naro-
zeného, skutečně maličkého miminka. 
Maminka úplně nepřijala, co se přihodi-
lo, byla na tom psychicky velmi špatně 
a byla svým způsobem trochu stranou. 
I u odsávání vlastně… Tatínek byl takový 
ten hrdina, co vzal vše do svých rukou. 
Ten pán si na mě vzal telefonní číslo 
a velmi intenzivně komunikoval nejen 
během samotného nákupu odsávač-
ky. Později dohlížel na svou partnerku 
a moc ji podporoval v odsávání – a vše 
se mnou konzultoval, i když už pak 
byla maminka doma a miminko ještě 
v inkubátoru… A ta maminka nakonec 
byla dárkyní mléka! Přes poměrně dlou-
hé neúspěchy, minimální laktaci, řadu 
rozhovorů, které jsem s oběma rodiči 
vedla… Ten úspěch se dostavil skutečně 

slovo odborníka
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díky tatínkovi! Dá se říct, že to vše zařídil, 
i tu laktaci (úsměv)…

Dostáváte od mužů – tatínků kulíš-
ku – do rukou mateřské mléko? Jsou 
prostředníky?

Když je maminka už propuštěna domů 
a chodí oba za miminkem, často pak to 

mlíčko v termoboxu nese právě tatínek 
a s úsměvem říká: „My jsme přinesli mlé-
ko, sestřičko.“

Často také slyším třeba: „Sestři, my 
jsme vždy odsávali 10 ml a představte si, 
že dneska jsme odsáli 30 ml.“ My! Máma 
a táta. (úsměv) Tak se s nimi vždy raduji. 
Je vidět, že radost mají oba, že to mateř-
ské mléko není záležitostí pouze ženy…

Říká se, že kojení a laktace jako taková 
mohou být velmi úzce spjaty s psychi-
kou. Právě proto je rozjetí, a hlavně 
udržení laktace po předčasném po-
rodu tak složité. Žena je v obrovském 
stresu, bojí se o život miminka, stra-
chuje se, co přinese budoucnost… 
Jakou roli v tom může hrát muž?

Vliv muže na laktaci ženy může být 
obrovský. Psychika je mocná a v případě 
laktace to SKUTEČNĚ platí dvojnásob! 
Byla tu maminka, která nosila pravidelně 
třeba 60 ml mlíčka. Vídaly jsme se tehdy 
denně. A jednou přinesla 20 ml. Sedly 
jsme si do odsávací místnosti a říkám jí: 
„Něco se stalo?“ A ona mi odpověděla, že 
ji manžel strašně naštval, že se poháda-
li… Uklidnila jsem ji, že se to zase spraví. 

Popovídaly jsme si, probraly kdeco… 
Další den maminka přišla a ve skleničce 
přes 100 ml. Ptám se jí: „Copak se stalo?“ 
a maminka s úsměvem povídá: „Přinesl 
kytku, omluvil se, vše jsme si vyříkali a je 
to dobrý.“ A tak to prostě je. Tohle by ta-
tínci neměli podceňovat… Takže: Tatínci, 
noste více kytky (úsměv).

Ne, teď vážně: Každý stres 
je blokátor laktace. Každý. 
Nejen strach o nezralé mi-
minko, i hádka s partnerem 
v tom může hrát význam-
nou roli.

To je neuvěřitelné, jak je 
to propojené. Vážně je 
třeba zůstat v co největší 
pohodě, že?

Rozhodně! Mám ještě 
jeden příklad… Zajímavý 
je i moment, kdy maminka 
po klokánkování neodkládá 
miminko do inkubátoru, ale 
dává ho tatínkovi na hruď. 
Ten si užívá svou klokán-
kovací chvilku a maminka 
jde odsát trochu mléka. 
Maminka cítí, že jsou tam 
celá rodina, že jsou v tom 

všichni spolu. Neodložila miminko do 
inkubátoru, ale dala ho tátovi, svému 
muži. Je šťastná a spokojená v momentě 
odsávání – vidí tatínka s tím miminkem 
na hrudníku, spokojeného, se zavřenýma 
očima. A odsaje víc! A víte co? Musím 
přiznat, že i nás – personál – často ten 
tatínek s miminkem na hrudi dojímá…

A pak jednou přijde chvíle, kdy se 
miminko cvičně přiloží k prsu. Jak to 
probíhá?

Každý den v 10 hodin obíhám oddělení 
a ptám se sloužících sestřiček, co je no-
vého, jestli mám za někým jít. Probereme 
vše kolem mléka a kojení. A někdy slyším: 
„Milu, hele, na 12. hodinu přijde maminka, 
nepřišla bys zkusit tady to miminko přilo-
žit?“ A já se na tu chvíli těším! Tohle si ne-
rada nechávám utéct – ten moment, kdy 
mámě řeknu, že zkusíme přiložit…

První přikládání je k odsátému prsu. 
Maminka si odsaje mléko a jdeme na to. 
Já to komentuji a tatínek napjatě sleduje. 
A tím, že mají za sebou už nějaký čas na 
neonatologii, tak i táta často zírá a je do-
jatý… I pro něj to je obrovský okamžik. 
Přikládání musí být velmi jemné, celá 

manipulace musí být maximálně něžná. 
Miminko si nesmí všimnout, že se něco 
děje, že je něco výjimečného, mohlo by 
se vylekat. I když máme očekávání v tu 
chvíli, všichni doufáme, že se miminko 
přisaje. To je pak ten moment, kdy se 
fotí, natáčí. Je to emotivní a dojemná 
chvíle. A taťkové to také prožívají, zažila 
jsem i slzy v mužských očích…

Já, když jsem s dcerou byla na neona-
tologii, už na IMP, jsem si v jednu chví-
li uvědomila, jak je to zvláštní situace. 
Ten nácvik kojení v prostoru, kde je 
tolik lidí. A tolik mužů!

Je to tak, na IMP je šest maminek, 
vedle tatínkové, o víkendu plno… Jsou 
oproštěni od toho, že cizí ženy odhalují 
prsa. Tady nejsou prsa něco erotického, 
tady jde skutečně jen o to, aby se mi-
minko napapalo. Ale jsou samozřejmě 
maminky, které se nechtějí odhalovat 
před cizím mužem a otáčejí se, snaží se 
zakrýt. Je to pochopitelné! Ten stud je 
v nás zafixovaný.

Na druhou stranu i muž může být, 
minimálně ze začátku, v rozpacích. 
Nebo ne?

Určitě, také se stane, že je některý 
tatínek v rozpacích a neví, co s očima. 
Nechce okukovat, ale přeci jen – prostor 
je tam malý. Ten tatínek si samozřejmě 
říká: „Mám vůbec právo tu být a vidět 
tu cizí kojící ženy?“ Ale je fakt, že to je 
spíše ze začátku… Rychle se to vstřebá, 
časem si zvyknou. To prostředí je takové, 
že jsme tu skutečně pro to, aby bylo mi-
minko nakrmeno, kojeno. A i tatínci jsou

tu od toho, aby z toho měli radost, 
podpořili partnerku a aby si to také uži-
li. Takže se to vše propojí a ten nácvik 
kojení je spojení všech tří – mámy, táty, 
dítěte. A okolní svět jako by nebyl…

Je to vlastně jakési privilegium tatín-
ků předčasně narozených miminek 
– účastnit se kojení a toho všeho 
kolem, že?

Je to tak. Tohle tatínek donošeného 
dítěte nezažije. Táta předčasně narozené-
ho dítěte je daleko víc vtažen do kojení. 
Dlouho se na to čeká – na první přisátí, 
na kojení! Obzvlášť u extrémně nezralých 
miminek je cesta od narození k tomuto 
momentu zdlouhavá, plná překážek. Ka-
ždý pokrok, i v oblasti kojení, je obrovská 
radost všech. I toho táty…!



Matka může odsát o 50 % více mléka 
během prvních 2 týdnů se Symphony® 
iniciační technologií.

Technologie 2-Phase-Expression® 
napodobuje přirozený rytmus sání 
vašeho dítěte

PersonalFit PLUSTM s technologií FlexTM 
s úhlem 105° zlepšuje přizpůsobení k prsu 
pro lepší tok mléka

www.medela.cz

Odsávejte šetrně
a efektivně

Diskrétní 
spodní prádlo 
& pomůcky ke kojení Medela

Suplementor Purelan™ lanolinová mastTěhotenská a kojicí podprsenka

Symphony® PLUS

+50%

Purelan™ lanolinová mastPurelan™ lanolinová mastPurelan™ lanolinová mast
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Popište nám typickou „kojící scénu“ 
z prostředí neonatologie…

Mamka sedí na křesle, má kojící polš-
tář, tatínek čapne miminko a jde ho zvá-
žit. Kojí prostě společně. Pokud tátové 
chodí s mámou na neonatologii, tak se 
na kojení prostě podílí… Spolu se těší 
z každého odsátého, později nakojeného 
mililitru mateřského mléka.

Co mateřský – potažmo otcovský – 
plurál? Slyšíte ho od tatínků?

Předčasný porod novopečenému tá-
tovi dává možnost se aktivně účastnit 
krmení mateřským mlékem a kojení. 
Tohle táta miminka donošeného nezaži-
je… Ten možná někdy pronese větu: „MY 

jsme se pokakali.“ Ale jsem si téměř jistá, 
že větu: „Dneska JSME NAKOJILI 40 ml!“ 
neřekne. Naši tatínci běžně říkají: „My 
kojíme, my odsáváme.“ A je to tak v po-
řádku, ten táta je tu taky… Tátové jsou 
nepostradatelní! I při kojení!

A máte pro táty po předčasném poro-
du nějaký vzkaz? Co byste jim – jako 
laktační poradkyně – ráda řekla?

Tatínkové, my víme, že velký podíl 
na úspěšném rozvoji laktace, odsávání 
a nakonec i kojení máte i vy. Protože vy 
vytváříte ty skvělé podmínky, aby vše šlo 
správným směrem. Citlivě podporujete 
a hýčkáte svou partnerku, pomáháte 
s technickým vybavením pro odsávání 

mateřského mléka. Plníte všechna, i ta 
nevyslovená, přání, co se týkají vašeho 
miminka. S láskou a něhou. Ochotně se 
zapojujete i do praktických momentů 
pro ideální podmínky pro přikládání 
a kojení. Pro pohodlí maminky a mimin-
ka. Jste prostě nepostradatelní, i když si 
to zpočátku nemyslíte. Jste nezbytnou 
součástí celého procesu, na jehož konci 
může být úspěšné kojení vašeho mimin-
ka. Oceňuje to nejen vaše partnerka, ale 
věřte, že si toho váží i personál. Často se 
u nás na porodnici říká, je to skoro až kli-
šé: „Spokojená máma – spokojené dítě.“ 
A u našich předčasňátek se to dá trošku 
upravit: „Táta v pohodě – v pohodě ma-
minka i miminko.“

Cože?! Vždyť je na začátku 6. měsíce!
Josef Holoubek je táta Pepíčka, který 
se narodil ve 22 + 6 týdnu těhotenství. 
Sepsal pro nás příběh příchodu na svět 
svého syna a připojil vyprávění o své 
2 100 km dlouhé pouti, kterou ušel, aby 
upozornil na problematiku předčasných 
porodů. Jaké má pro vás, tatínky, posel-
ství táta obrovského bojovníka Pepíčka?

Pepíčkův příchod na svět byl celkem 
akční. Narodil se ve 22 + 6 týdnu těhoten-
ství! Předcházelo tomu ale tolik signálů, 
že mě to při zpětném ohlédnutí vlastně 
ani nepřekvapuje. Následující řádky budu 
popisovat ze svého pohledu. Tak, jak 
jsem to viděl já – tatínek.

Celá tahle show začala při jedné neděl-
ní podvečerní procházce, kdy partnerce 
(dále Jajda) začalo tvrdnout břicho. 
Postupem času se to stupňovalo, takže 
jsme po 22. hodině sedli do auta a vyra-
zili do 11 km vzdálené kolínské nemoc-
nice (vzdálenost udávám schválně, pro-
tože ten večer ještě bude mít v našem 
příběhu menší roličku).

Jak Jajda říkala, raději pojedu 10× 
zbytečně kvůli prdům, než jednou něco 
podcenit a pak litovat. Pro mě to tehdy 
bylo jako rutinní kontrola, takže jsem se 
na to i patřičně oblékl – tričko, kraťasy, 
pantofle. O hodinu a půl později jsem už 
15 minut čekal v nemocniční čekárně, 
když probíhal doktor k dalšímu porodu 
a mimoděk mi řekl, že se partnerce spus-
til předčasný porod… Cože?! Vždyť je 

na začátku 6. měsíce! Odpovědi jsem se 
nedočkal a v hloubi duše jsem se začal 
smiřovat s tím, že to bude další potrat. 
Třetí v pořadí. V tom ovšem vyšla sestra 
a řekla mi, abych šel za ní, aby mi Jajda 
nadiktovala vše, co potřebuje dovézt 
do Prahy. V Kolíně nemají kapacity, aby 
mohli tak 
malé miminko 
zachránit, tak 
ji budou pře-
vážet do jedné 
z pražských 
nemocnic. 
V tu chvíli mi 
poprvé do-
šlo, že i něco 
takového je 
možné. Jasně, 
občas o tom 
čtete ve zprá-
vách, víte, že 
se to děje, ale 
nikdy by vás 
nenapadlo, 
že se to může 
stát i vám. Tehdy jsem jednoduše začal 
věřit a nikdy jsem pak už nepřestal.

Shrnuto, podtrženo, Jajda měla u sebe 
kabelku s doklady a já byl oháknutý jako 
na pláž. Do toho mi došlo, že auto stojí 
na místě pro personál a já neřídím. Ano, 
sice řidičák mám od 18, ale následujících 
12 let to nebylo potřeba. Dostal jsem 

základní instrukce, co bude nezbytně 
nutné dovézt, techničák a klíčky od auta. 
Na bráně jsem se ještě minul se sanitkou, 
která Jajdu vezla do Prahy k Apolináři. Ru-
čičky hodinek se přehouply přes půlnoc 
a já jsem se chladnou nocí, v pantoflích, 
vydal pěšky domů. 1. června, na den dětí. 

Zpětně ta pěší potulka vyšla jako ideální, 
protože i doma, kam jsem po dvou hodi-
nách dorazil, jsem jenom zíral do stropu, 
myslel na Jajdu, malého a snažil se usnout.

V pondělí ráno mě Jajda informovala, 
že zbytek noci strávila na porodním 
boxu, kde se jí porod snažili zastavit. 
Povedlo se. Teď je na JIP a mohu dorazit. 

příběh



 13. číslo 17

Výhled na další měsíc, dva, tři byl takový, 
že se musí minimálně hýbat a nechat 
miminko dozrát. Mě čekal mládenecký 
život a postupné zařizování všeho, co se 
tak nějak děje v tandemu, když za nor-
málních okolností těhotenství vrcholí. 
Dopoledne nebo odpoledne jsem za 
Jajdou jezdil a mezitím pracoval na svých 
záležitostech. Krásný to příběh, který 
ovšem trval jen do čtvrtka. 4. 6. 2020 
ráno jsem se vracel z tréninku a Jajda mi 
volá, že ji vezou na sál. Běžel jsem domů 
a zrychleně se přesouval do Prahy. Zhru-
ba během tří hodin jsem tam byl.

V této periodě se stalo to nejzásad-
nější a nejkrásnější, co mě v životě kdy 
potkalo – narodil se mi syn.

Znáte takovou tu povídačku, jak si 
vás přehazují jako horký brambor. Já se 
tak po svém příjezdu cítil. Apolinář je 
taková továrna na miminka, hlavně ta 
předčasně narozená. A jednotlivé bloky 
nemohou mít přehled o všem a o všech. 
Rád bych nastínil situaci. Jajda byla ještě 
malátná po narkóze. Jen mi napsala, že 
byla na císaři a nikdo jí nic neřekl. To 
tedy ještě napsala rodině, která se jí ne-
mohla dovolat, tak urgovala mě, zatímco 
jsem pobíhal z oddělení na oddělení (JIP, 
porodní oddělení atd.). Už si to ani ne-
vybavuji. V tu chvíli mi to celé připadalo 
jako věčnost. S Jajdou jsem byl už v kon-
taktu, takže jsem se uklidňoval, že je OK 
a personál se o ni stará. Ale o Pepíčkovi 
jsem neměl žádné zprávy, a jak jsem psal 
výše, pořád jsem chodil z jednoho oddě-
lení na druhé. Buď mi řekli, abych počkal, 
nebo mě poslali jinam. Až si mě vzal bo-
kem jeden pan doktor a začal mi vysvět-
lovat, co se stalo. Já už jsem to nevydržel 
a zeptal se: „Pane doktore, moc vám dě-
kuji za všechny informace, ale můžete mi 
říct hlavně to, zda Pepíček žije?“ Zpráva 
byla pozitivní a pro mě zásadní. Vím, že 
každý, kdo je zapálený do svého oboru, 
dokáže hodiny a hodiny vyprávět o své 
vášni. Ale my ostatní, laici, z 90 % neví-
me, o čem mluví, a jsou pro nás zásadní 
a důležité úplně jiné věci. Pro mě zrovna 
v tu chvíli život mého syna. Zpětně se 
omlouvám, jestli jsem to řekl drze.

Následovala cesta na neonatologii 
(JIRP), kde jsem Pepíčka poprvé viděl. 
Všude to pípalo, pobíhaly sestřičky a dok-
torky, on si tam hověl, v rámci možností 
spokojený. Dostal jsem základní instrukce, 
co zařídit a že následujících 72 hodin 
bude kritických. Dalších 104 dní mi 

připadalo jako na akciovém trhu. Nahoru, 
dolů, ale naděje stále stoupala. Jajda trávi-
la většinu času v Praze na ubytovně, já za 
nimi dojížděl, než jsme mohli, v půlce září, 
odjet celá rodinka domů. Pokud bych to 
shrnul, byl to fakt zajímavý zážitek, který 
nepochopí nikdo, kdo si to sám neprožije. 
Zkrátka zkušenost je nepřenositelná. Víc 
než kdy jindy je potřeba žít přítomným 
okamžikem a neustále živit naději, že se 

to bude zlepšovat. Pepíček měl spoustu 
horších i špatných dnů, ale mnohem víc 
bylo těch lepších nebo bez komplikací. 
Jajda i já jsme mu vyprávěli, co všechno 
budeme dělat, kam budeme jezdit na 
výlety, koho navštěvovat, a věřte nebo ne, 
byla na něm vidět neuvěřitelná chuť žít.

Absolvoval DLOUHOU A NÁROČNOU 
CESTU, KTERÁ SE DÁ ZVLÁDNOUT. Tím 
mi byl vzorem a já jsem přemýšlel, jak 
bych mohl nejen díky němu dodat naději 
a inspiraci ostatním. Trošku jinak, v mém 
stylu… V květnu 2021, měsíc před jeho 
1. narozeninami, jsem se vydal pěšky po 
ČR. Za 31 dní jsem zdolal 2 100 km tam 
i zpět horizontálně i vertikálně. Vytvořil 
jsem 7 českých rekordů a mimo jiné tím 
chtěl i upozornit na příběhy předčasně 
narozených dětí. Byla to velká věc, která 
dostala prostor i v médiích, kde jsem 
o tom mohl mluvit. Měl jsem záměr vy-
brat nějaké peníze, to se sice nepodařilo, 
ale problematika předčasných porodů 
se alespoň dostala do povědomí lidí zase 
trošku jiným způsobem.

Spousta lidí by si řekla, že ujít 2 100 km 
za 31 dní není možné. I já jsem si možná 
na začátku června 2020 v hloubi duše 
říkal, že není možné zachránit miminko 
na začátku 6. měsíce. A MOŽNÉ TO JE. 

Jen mezi startem a cílem stojí spousta 
(i několik milionů) malých krůčků, které 
se dají zvládnout. Na našem blogu aktu-
álně pracuji na PORTFOLIU SPOKOJE-
NÉHO ŽIVOTA (www.easydirection.org/
cz/portfolio-spokojeneho-zivota/), kde 
uvádím to, co mě osobně drželo a stále 
drží v naději dělat věci, které nemusí 
být pro mainstream reálné. Život mám 
postavený na spoustě malých krůčků, 

které mě neu-
stále přibližují 
k velkým cí-
lům. Zároveň 
pracuji na 
nějakém 
uceleném 
seznamu (po-
stupu), jak co 
nejvíc tatín-
kům a obec-
ně rodinám 
zjednodušit 
život nejen 
při předčas-
ném porodu. 
Já osobně 
mám spous-

tu činností automatizovaných a to mi 
poskytuje spoustu prostoru na rodinu 
a věci, které mě v životě baví a naplňují. 
Snažím se to převést do lidského jazyka. 
Dokázal bych o tom mluvit hodiny, ale 
přitom stačí vypíchnout jen to podstat-
né – jako např. tenkrát v červnu u mě, 
jestli Pepíček vůbec žije, nebo ne. V tu 
chvíli ze mě spadla obava nevědění, ale 
nastoupil (asi) celoživotní strach rodiče 
o dítě, který je prý tedy normální.

Tři základní body, kterými se řiďte:
1. Nikdy, opravdu nikdy nepřestávej-

te doufat a věřit v sílu svého dítěte.
2. Buďte tam pro něj, vyprávějte mu 

a nalákejte ho na všechny ty supro-
vé věci, co spolu budete dělat.

3. Buďte vděční. Za maličkosti, za 
zemi, kde je tohle všechno možné, 
a celkově za život a za každý den, 
kdy spolu můžete být (druhá šan-
ce, alespoň v tomhle životě, není).

Přeji nejen rodičům, ale i všem ostatním, 
kterých se to týká, ať jednoduše vytrvají. 
Nejste první, ani poslední, koho tato 
náročná životní událost potkala. Cesta 
je už prošlapaná a na nás je, abychom tu 
byli hlavně pro ty malé bojovníčky, kteří 
se nám dopékají. Pokud budeme my sil-
ní, je to ta nejlepší životní energie pro ně.
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„Platí, že kdo to nezažil,  
spíše nepochopí,“
říká Stanislav, jehož dcera měla porodní hmotnost 630 gramů

Jsme zvyklí, že příběhy většinou píšou 
maminky. A je to škoda. Tatínek Sta-
nislav příběh předčasného porodu své 
dcery napsal tak, že si s těmi od mami-
nek vůbec nezadá. Přináší pohled táty 
maličkého miminka. Stanislav vzpomíná, 
jak to tehdy bylo. Svěřuje se, jak se má 
dcera Karolínka dnes, a hlavně říká na-
hlas otázky, které asi napadají každého 
rodiče předčasně narozeného miminka.

Náš příběh se zpočátku nelišil od většiny 
ostatních. Manželka chodila v těhotenství 
na běžné, pravidelné prohlídky. Vše vy-
padalo velmi dobře. Měla pouze drobné 
potíže s tlakem, ale zdálo se, že je to pod 
kontrolou. Radovali jsme se, jak děťátko 
roste a jak se má čile k světu. Už v bříšku 
byla Karolínka divoška a prováděla akro-
batické prvky. Tehdy jsme si také vybírali 
porodnici, kde dceru přivedeme na svět. 
Vyhrálo to pražské Podolí (Ústav pro péči 
o matku a dítě). Hlavní slovo při výběru 
měla samozřejmě manželka. Netušil jsem, 
jak šťastnou ruku v té chvíli měla.

BLÍŽILY SE VÁNOCE A PŘÍPRAVY NA 
SVÁTKY BYLY V PLNÉM PROUDU

Těšili jsme se, že za námi přijedou 
moji rodiče z Brna a že si to dohromady 
užijeme. Rodiče nám měli pomoct také 
s balením a stěhováním, jelikož jsme po 
dlouhém zvažování koupili byt na opač-
né straně Prahy. Ve starém bytě se nám 

líblo, ale pro rodinu s malým dítětem 
nebyl praktický. Manželka začínala být 
tou dobou více unavená. V práci se jim 
hromadily projekty a tlak na všechny 
rostl. Lékaři jí navrhovali, aby byla do 
porodu doma, ale ona nechtěla nechat 
kolegy ve štychu. V té době totiž ještě 
vyšetření vycházela dobře a nebyl důvod 
si myslet, že se nám zanedlouho převrátí 
život vzhůru nohama.

VŠE SE ZMĚNILO DVA DNY PŘED 
ŠTĚDRÝM DNEM
Manželka šla po týdnu na další pravi-
delné vyšetření. To nakonec vyústilo 
v okamžitou hospitalizaci. Bylo to ve 
23. týdnu těhotenství. V tu chvíli to vy-
padalo, že tam žena nebude dlouho, že 
jí kvůli tomu tlaku chtějí udělat jen po-
drobnější vyšetření. Nenapadlo by mě, že 
si ji domů přivezu až začátkem března. 
Zatím jsme plány tedy neměnili. Vyrazil 
jsem na zamýšlené nákupy na svátky 
a přidal jsem akorát pár položek navíc 
včetně županu do porodnice.

Do poslední chvíle jsme doufali, že na 
Štědrý den budeme spolu doma s rodi-
nou. Nakonec jsem kapra, salát a další 
proviant vezl se smutným výrazem do 
porodnice. Z této cesty se na dalších 
pár měsíců stala každodenní rutina. 
Tento obrat situace nás pořádně šokoval 
a dlouho jsme se s tím srovnávali. Ještě 
před týdnem to totiž vypadlo skoro 

ukázkově, a najednou tohle. Nejhorší 
chvíle ale přišla 29. prosince. Lékaři ve 
zhruba 24. týdnu svolali mimořádné 
konsilium, měl jsem se dostavit také. 
Bylo jasné, že je to vážné. Informovali 
nás, že manželka může v podstatě oka-
mžitě začít rodit. Seznámili nás se sta-
tistikami a ty pro nás nevycházely moc 
příznivě. Pokud by se děťátko v tu chvíli 
narodilo, nemuselo by to přežít, a pokud 
ano, dost možná by se potýkalo s celoži-
votními, závažnými následky.

ROZHODLI JSME SE BOJOVAT
Manželka byla statečná a dala si cíl vydr-
žet stůj co stůj do 28. týdne těhotenství. 
Dosažením této pro nás magické hranice 
totiž šance na přežití bez závažných ná-
sledků rapidně narůstají. V tu chvíli by 
si na to ale nikdo z přítomných lékařů 
nevsadil a pro nás to tak byla sázka do 
loterie. Nicméně vše se tomuto cíli pod-
řídilo. Lékaři však z preventivních důvo-
dů nasadili kortikoidy, aby se urychlilo 
zrání plic. Manželka byla pod neustálou 
kontrolou. Prala se s únavou a také s čer-
nými myšlenkami. Musela zůstat v klidu 
a moc tomu nepodléhat. To se ale velmi 
snadno řekne, daleko hůř dělá.

VYTYČENÉHO CÍLE SE NÁM 
NAKONEC PODAŘILO DOSÁHNOUT
Dcera se narodila 25. ledna. Po narození 
dcery byla manželka spíše optimistická. 
Dnes říká, že si už moc nepamatuje, čím 
vším vlastně prošla a že za to asi může 
hormonální koktejl spojený s mateř-
stvím. Sám jsem tehdy tak optimistický 
nebyl. Postupně jsem projel všechny 
možné příručky, které nastávající rodiče 
připravují na předčasné narození dítě-
te. Bylo dobré znát možné scénáře. Na 
druhou stranu to někdy bylo depresivní. 
Moc jsem nespal a pozdě nad ránem 
jsem ještě sjížděl různé seriály, které mi 
pomáhaly aspoň chvilku zapomenout. 
Nakonec jsem únavou došel k tomu, že 
jsou věci, které člověk neovlivní. Sice to 
zásadně nepomohlo, ale trochu úlevy 
to přece jen přineslo. Pomohly také 

příběh
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určitá denní rutina a nutnost být oporou 
manželce.

Uvedené nepříjemné pocity naštěstí 
netrvaly věčně. Jak se postupně začína-
ly objevovat dobré zprávy, zlepšovala 
se zároveň i nálada. Šlo to ale pomalu. 
Zpočátku jsme se modlili za každý den, 
aby byl dobrý. Časem jsme toto napětí 
pociťovali už jen v souvislosti s většími 
vyšetřeními.

KAROLÍNKA MĚLA POUHÝCH 
630 GRAMŮ, ALE JE OBROVSKÁ 
BOJOVNICE
Nemám moc velkou trpělivost a nejsem 
zrovna zvyklý, abych něco nemohl ovliv-
nit. Naše dcera Karolínka je ohromně 
šikovná a statečná. Moc dlouho mě tedy 
„netrénovala“ a nemusel jsem tu trpěli-
vost naštěstí moc pilovat. Komplikace 
jsme žádné neměli a Karolínka nakonec 
postupovala rychlostí zvuku (jak říkaly 
sestřičky – tehdy byla víc slyšet než 
vidět) z RES na JIP a následně na IMP 
(oddělení intermediární péče). Už na 
porodním sále bylo dobrým znamením, 
že Karolínka o sobě dávala hlasitě vědět 
a bojovala hned od začátku. Domů jsme 
si Káju odváželi 9. dubna.

Dnes (tedy v pěti a půl měsících 
korigovaného věku) má Kája 6 kilo, je 
zcela zdravá a nenese si žádné následky. 
Podle lékařů není v podstatě poznat, že 
by šlo o předčasně narozené miminko. 

V některých ohledech je i trochu napřed 
před stejně starými dětmi. Máme z toho 
ohromnou radost. Kromě štěstí, které 
jsme měli, je za tímto úspěchem samo-
zřejmě síla naší Karolínky, péče skvělých 

lékařů, ale také podmínky, které nám 
vytvořili. Díky těmto podmínkám (a naší 
situaci zahrnující podporu rodiny) jsme 
mohli být s dcerou každý den. Doteď si 
pokaždé, když Karolínku držím v náručí, 
vybavím první klokánkování.

KAŽDÝ TAKOVÉ SITUACE  
ŘEŠÍ PO SVÉM
Asi neexistuje univerzální návod, jak to 
zvládnout. Každému pomáhá něco jiné-
ho, někdy nepomáhá nic. Hodně záleží 
také na vaší osobní, ale i pracovní situaci. 
Pokud máte dobré zázemí a máte se 
o co opřít, pochopitelně je to pak o něco 
snazší. Nám hodně pomohla naše rodi-
na. Moji rodiče jezdili o víkendech z Brna 
do Prahy a pomáhali se stěhováním. Já 
jsem pak ve vyšetřených chvílích mohl 
jezdit do porodnice a trávit tam o něco 
více času. Pomáhala také rodina z man-

želčiny strany.
Hodně nám vyšli vstříc 

také naši zaměstnavatelé. 
Bohužel však po manželči-
ně hospitalizaci se přístup 
jejího zaměstnavatele 
rapidně změnil. I přes in-
formace, které od nás měl, 
si situaci mylně vyložil. Do-
mníval se, že se manželka 
„hodila marod“, aby prostě 
nemusela do práce. Po del-
ším čase, když jsme se od-
hodlali poslat nějaké fotky 
včetně té úplně první, jsme 
z e-mailů vycítili určitý 
stud, nikoliv však omluvu.

KDO NEZAŽIL, 
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Doteď si pokaždé, když Karolínku 
držím v náručí, vybavím první 
klokánkování.



Narodí-li se dítě předčasně, může to s sebou přinášet bohužel i komplikace, často nastává boj o život. Nejen, 
že miminko přijde na svět dříve, než jste čekali, ale najednou pak leží v inkubátoru a kolem něho spousta různých 
hadiček, katetrů a senzorů. Určitě to není příjemný pohled, ale věřte, že tyto věci jsou nutné a dítěti pomáhají.

Díky moderním technologiím, které se stále rozvíjejí a výrobcům speciálního zdravotnického materiálu mají neo-
natologové po celém světě čím dál efektivnější pomůcky, jak předčasně narozené děti stabilizovat a nastavit jejich 
budoucí vývoj do těch správných hodnot. Primář neonatologie FNKV MUDr. Miloš Černý Vám pomůže se ve všech 
těch hadičkách vyznat, abyste věděli, co a proč může mít miminko v sobě zavedené.

1 N-CPAP (nasal continual positive airway pressure). 
Neinvazivní ventilační podpora, používá se nosní mas-

ka, nebo nosní kanylky, kterými se přes nos vhání přetlak 
vzduchu, nebo různě koncentrovaného kyslíku do plic 
(plicních sklípků), samozřejmě po připojení k přístroji 
a zvlhčovači. Podmínkou je vlastní ventilace pacienta.

Jaké hadičky a drátky můžete vidět při specializované 
a intenzivní péči o novorozence?

2 Nitrožilní vstup do periferní žíly, zavádí 
se tenká kanylka do žilky na končeti-

nách nebo na hlavičce. Slouží k podávání 
antibiotik a dalších léků, nitrožilní výživy, 
krevních derivátů (koncentrátu červených 
krvinek, koncentrátu krevních destiček, mra-
žené plazmy), nebo doplnění tekutin.

3 Centrální žilní katetr (CŽK) může být zave-
den z periferní žíly či přímo do velké cévy. 

Využívá se pro úplnou nitrožilní výživu. Takové 
roztoky mohou být velmi koncentrované a nelze 
je podávat do malé žíly, protože by došlo k velké-
mu dráždění cévní stěny a k chemickému zánětu.

4 Zavedení kate-
trů do pupeční 

vény (žíly) a arterie(-
tepny) se používá 
v akutních situacích 
po porodu. Katetr 
v pupeční véně 
slouží jako CŽK 
k podávání koncen-
trované nitrožilní 
výživy a některých 
léků, katetrem v pu-
peční arterii se měří 
invazivně krevní tlak 
a provádí se bezbo-
lestně odběry krve.

5 Senzor pulzní oxymet-
rie. Tento senzor svítí 

červeně, připojený monitor 
měří procento okysličení 
krve a pulzovou frekvenci.

6 Senzor pro měře-
ní krevních ply-

nů – kyslíku a oxidu 
uhličitého – přes kůži 
(transkutánní, neinva-
zivní měření). Odběry 
krevních vzorků se pak 
nemusí provádět tak 
často. 7 Elektrody EKG (elektrokardiogram), monitor 

pak zaznamenává nejen srdeční a dechovou 
frekvenci, ale i případné poruchy srdečního rytmu.

8 NIRS (near infrared spektroscopy). Pomocí 
spektra elektromagnetického vlnění blízkého 

infračervenému je možno měřit okysličení někte-
rých tkání, především mozku.

9 Gastrická (žaludeční) sonda se zavádí 
buď ústy nebo nosem. Slouží k podávání 

stravy u miminek, která jsou v umělém spán-
ku, mají přístrojovou podporu dýchání nebo 
u velmi nezralých novorozenců, kteří ještě 
nedokáží koordinovat sání, polykání a dýchání. 
V některých případech může být sonda zave-
dena až do tenkého střeva.

10 Endotracheální kanyla (rourka, ETK), může se zavést 
ústy nebo nosem (intubace), končí v průdušnici a je-

jím prostřednictvím se provádí umělá plicní ventilace (UPV). 
UPV se používá, pokud pacient nedokáže zajistit výměnu 
krevních plynů vlastním dýcháním. ETK je připojená přes ven-
tilační okruh k dýchacímu přístroji (ventilátor). Dnes vyráběné 
ventilátory mají možnost ventilačních režimů, které mohou 
režim synchronizovat s dýcháním novorozence.

11 Katetr do močového měchýře se zavádí pře-
devším tehdy, pokud pacient netvoří adekvátní 

množství moče nebo je třeba její množství přesně měřit.

12 ECMO. Mimotělní membránové okysličování 
krve se provádí v případě selhání ventilační 

a/nebo oběhové podpory. Krev je pumpou odváděna 
ze srdce novorozence do přístroje, kde dochází k její-
mu okysličování a současně vyloučení oxidu uhličité-
ho. Následně je vracena zpět do těla pacienta. Katetry 
pro ECMO musí mít velký průměr, zavádí je cévní 
chirurg. Tuto techniku lze používat u donošených nebo 
jen velmi lehce nezralých novorozenců.

13 Hrudní drén. Zavádí se do pohrudniční 
dutiny, pokud praskne plíce (pneumoto-

rax), nebo pokud v pohrudniční dutině je patolo-
gický obsah (krev, lymfa, hnis).
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Z deníku čerstvého otce II.
aneb Pokračování deníčku z Tatínkova speciálu č. 1
Martina Kantu známe v Nedoklubku již 
dlouho. Je zaměstnancem sítě lékáren 
Devětsil, tedy společnosti, která je naším 
partnerem již několik let. Kromě toho se 
také rád zastaví na akci, kterou pořádá-
me, nebo se třeba podělí o svůj příběh 
do našeho časopisu. V žádném z vydání 
věnovaném mužům, tátům, nechyběl. 
A není tomu jinak ani tentokrát…

Deníček z dubna 2015 až pátku 31. 7. 
2015 si můžete vyhledat na interneto-
vých stránkách Nedoklubka v archivu 
časopisu. Hledejte 3. číslo: Tatínkův spe-
ciál (ještě se starým logem). Dnes přiná-
šíme pokračování… Je to trošku veselejší 
čtení. Jde totiž o deníčkové záznamy 
z doby, kdy byli kluci už skoro doma. Jak 
jim to šlo a na co jejich tatínek myslel, co 
společně jako rodina prožívali?

Ahoj, jmenuji se Martin a 21. 4. 2015 
jsem se stal otcem… Dvojčat. Budu vám 
vyprávět příběh svých dvou kluků a je-
jich příchodu na svět…

SOBOTA 1. 8.  
AŽ NEDĚLE 9. 8. 2015
Prázdniny se nám přehouply 
do svojí druhé poloviny a kluci 
tedy po včerejším přejezdu 
pokračují v novém působišti ve 
Šťáhlavech. Mají opět společ-
nou postýlku, oba se tam zatím 
hezky vejdou na šířku postele 
vedle sebe. Hned v sobotu mají 
další velké a důležité setkání, 
a to s dědečkem Stáňou a ba-
bičkou Haničkou, které přivezl 
z Plzně na návštěvu taťka. 
V noci ze soboty na neděli se 
z Chorvatska vrací další pří-
buzenstvo, a to pěkně v době, 
kdy jsou kluci zrovna akorát po 
jídle (kolem třetí hodiny ranní), 
takže od teď už se znají i s brat-
ránkem Adámkem, sestřenkou 
Lindičkou, strejdou Honzou 
a tetou Evou.

Tento týden se také událo:
• Za kluky se chodí podívat 

různé návštěvy z řad příbuz-
ných i známých. Tyto probí-
hají výhradně venku ve stínu 

pod pergolou, aby měli kluci doma 
vzduch co nejméně ovlivněný někým 
dalším.

• Občas se jde na procházku s kočár-
kem, ale spíše až v podvečer, přes den 
jsou totiž čím dál tím větší a úmornější 
vedra.

• Taťka si stoupá na váhu s kluky (s kaž-
dým samostatně) a pak sám, aby zjistil, 
že oba mají kolem 3,4 kg.

• Na kluky se přišla dvakrát podívat 
i paní doktorka, podruhé to bylo i se 
sestřičkou a kluci měli i přesné vážení, 
ve středu má tedy Matyášek 3 440 gra-
mů, Jonášek 3 460 gramů.

• Ve středu si taky taťka konečně splnil 
svůj další velký sen a poprvé v životě 
měl oba dva kluky na sobě najednou. 
A je to zrovna 5. srpna, kdy má svátek 
Kristián (jednou z možných variant 
jmen se totiž taťkovi líbilo i třeba spo-
jení jmen Maxmilián a Kristián).

• Ve čtvrtek měl Jonášek už od rána 
horečku, a dokonce nechtěl ani moc 
jíst, což je v jeho případě obzvláště 
podezřelé. Probíhající nejteplejší 

dny v historii ČR očividně nejsou ku 
prospěchu věci. Horečka přetrvala až 
do večera, takže taťka volá na poho-
tovost, kde se domlouvá, že by bylo 
nejlepší se s Jonáškem osobně zastavit, 
nebo dovézt alespoň chytanou moč. 
Jelikož taťka nechce dvojčata rozdělo-
vat a taky proto, že Jonáškovi šla tep-
lota trochu dolů, nakonec jen nachytá 
moč a jede s ní do FN Plzeň. Na papír-
ku i následně v laboratoři je naštěstí 
všechno v pořádku. To už se taťka do-
zvídá ve Šťáhlavech opět po telefonu, 
a to před dalším krmením, kdy Jonášek 
papá už zase úplně normálně, tedy 
s velkou chutí.

• Jinak kluci žijí spíše nočním životem. 
Více ticha a více spánku si nechávají na 
období přes den.

• V neděli se jede taťka podívat na 
případnou budoucí lednici do domác-
nosti. Jelikož vybral takovou, kterou 
v obchodech nikdy nikdo nikde ne-
viděl, musí jet na jediné místo v ČR, 
kde je tato lednice k vidění, a to do 
Showroomu LG v obchodním centru 

Galerie Harfa v Praze. Během 
návštěvy tohoto Showroomu 
testuje taťka mimo jiné i pro-
pojení svého mobilu s nejdraž-
ší televizí, kterou kdy v životě 
viděl. Kluci díky tomu mají 
záznam (fotku), že byli zobra-
zeni na televizi za 2,2 milionu 
korun, která má úhlopříčku 
2,667 m!

PONDĚLÍ 10. 8.  
AŽ NEDĚLE 16. 8. 2015
Asi největší zážitek mají tento 
týden kluci ve čtvrtek, kdy 
jedou s taťkou a mamkou na 
kontrolu za paní primářkou do 
Hořovic. Zároveň s tím pro-
běhlo i převážení a přeměření:
Matyáš 3,57 kg, délka 51 cm, 
obvod hlavy 36 cm.
Jonáš 3,57 kg, délka 51 cm, ob-
vod hlavy 36,5 cm.

Po kontrole kluci na chodbě 
potkávají trojčecí holčičky, 
se kterými byli v Hořovicích 
ubytováni. Pak se jde ještě na 

příběh
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návštěvu do 3. patra na neonatologii, 
kde kluci s mamkou v červenci bydleli. 
Vřelé přivítání od sestřiček je velmi pří-
jemné. Tak zase někdy!

Koncem týdne skončilo 
snad nejteplejší období 
v historii České republiky, 
všem už se bude zase 
dýchat podstatně lépe 
a bude opět možné chodit 
na procházky s kočárkem 
i přes den.

PONDĚLÍ 17. 8.  
AŽ NEDĚLE 23. 8. 2015
Během tohoto týdne jsou 
klukům 4 měsíce. Maty-
ášek váží 3,72 kg, Jonášek 
3,74 kg. Papají už cca po 
120 ml a nejméně vydrží 
nejíst 3 hodiny, nejdéle 
5 hodin. Když se s nimi jde 
ven, vydrží bez jídla déle. 
Čerstvý vzduch jim svědčí.

Nejhorší chvíli toho-
to týdne zažil Matyášek s rodiči hned 
v pondělí večer při jednom z podávání 
železa. Asi ho vdechnul, protože najed-
nou byl celý zkoprnělý, měl vyplazený, 
úplně fialový jazyk, sám byl najednou 
taky celý fialový a očividně nedýchal. 
Taťka do něj malinko vdechnul a mamka 
ho pak držela přes ruku, zatímco do něj 
oba zezadu šťouchali (cca mezi lopatky) 
a taťka při tom ještě volal do Hořovic 
na neonatologii, kde mu poradili totéž. 
Postup byl tedy správný a Matyášek za 
chvilku vykašlával, začal zase dýchat 
a dostával normální barvu. Taťka s ním 
pak ještě cvičil sem tam (zepředu v ná-
ručí dozadu přes rameno) a Máťa po-
stupně vykašlával. Mamka mu pak ještě 
odsála z nosánku a bylo tam opravdu 
hodně hlenů. Všem se moc ulevilo, když 
po chvíli Matyášek opět křičel hlady 
a papal úplně normálně.

Tento týden navštívili kluci mimo 
jiné rehabilitaci v Plzni i svoje oblíbené 
Hořovice, kde oba tentokrát dostali 
injekci pro lepší růst kostí. Matyáškovi 
byla navíc znovu odebrána krev a jeho 
krevní obraz se zlepšil natolik, že zřejmě 
nebude muset dostat další transfúzi, na 
kterou to vypadalo dle výsledků rozboru 
krve minulý týden. Cestou do Hořovic 
nám z rádia opět hraje Petr Muk. On na 
nás vážně dohlíží a doprovází nás na ces-
tách. Kluci měli tento týden s mamkou 

(a s dědečkem, babičkou, bratránkem 
a sestřenkou) výlet za tetou do Dobříva, 
kde byl asi nejčerstvější vzduch, který 
kdy zatím dýchali.

PONDĚLÍ 24. 8.  
AŽ NEDĚLE 30. 8. 2015
Udeřila další vlna veder, takže kluci vyjíž-
děli v kočárku ven zase vždy až v podve-
čer. V týdnu se na ně chodily dívat další 
návštěvy. Tento týden se nesl hlavně 
v marném shánění dětské lékařky postup-
ně v podstatě kdekoliv v Plzni. Taťka obe-
šel všechny doktorky, na které měli rodiče 
nějaké doporučení, ale všude dopadl 
stejně: „Máme plno, nepřijímáme.“ Někde 
ještě byly dovolené, tak snad příští týden.

PONDĚLÍ 31. 8.  
AŽ NEDĚLE 6. 9. 2015
Hned v pondělí taťka nakonec sehnal 
dětskou paní doktorku, máme se tam 
ukázat ve čtvrtek. Taťka se taky s kluky 
váží (tedy s nimi i bez), aby zjistil, že 
každý má už cca 4,2 kg. Ve čtvrtek se 
u paní doktorky kluci vážili tak, jak se 
má, aby se přišlo na to, že Matyášek má 
4,40 kg a Jonášek 4,35 kg. Oba mají ob-
vod hlavičky 37 cm a délku 54 cm. Navíc 
paní doktorka působí velmi sympaticky 
a zkušeně, a to je moc dobře. Také se 
u ní dobře parkuje a do oken čekárny ani 
ordinace nesvítí přímé slunce. Matyášek 
má 38–39 cm přes vyboulený pupík. Je 
to kvůli jeho pupeční kýle, na kterou mu 
taťka sehnal ze zdravotnických potřeb 
Devětsil kýlní pás. Snad mu to pomůže. 
Tento týden je oproti těm předchozím 

spíše takový pozdně letní, přes den 
kolem 22 °C, v noci kolem 11 °C, takže 
konečně se dá pořádně větrat a všem se 
dýchá podstatně lépe.

PONDĚLÍ 7. 9.  
AŽ NEDĚLE 13. 9. 2015
Tento týden kluci za-
žili hned dvě návštěvy 
u doktorů v jeden den, 
a to ve středu. Ráno byli 
na kyčlích v Hořovicích 
a potom odpoledne ještě 
na rehabilitaci v Plzni na 
Doubravce. Matyášek 
pak v pátek ještě navíc 
i na dětské chirurgii (kvůli 
těm svým kýlám) opět 
v Hořovicích. Jelikož tam 
Jonášek nemusel, využil 
zmenšené varianty kočár-
ku do verze pro jednoho 
a zůstal s dědou a babi 
ve Šťáhlavech. Kluci byli 
poprvé v životě od sebe 

takhle hodně daleko, tj. vzdušnou čarou 
cca 35 km. Matyášek bude bohužel mu-
set na operaci s tříselnou kýlou, termín 
se dozvíme příští týden. Ta pupeční kýla 
se snad časem zlepší, kýlní pás má Máťa 
téměř neustále na sobě.

V sobotu se pak chlapci (samozřejmě 
i s oběma rodiči) zúčastnili první svatby 
v životě, Jana Jerhota a Jany Jerhotové 
(dříve Pickové). Této Janě taťka před lety 
sehnal práci u nich v Devětsilu, takže 
vlastně zásadně ovlivnil i další život těch-
to dvou lidí. Ať se jim daří…

PONDĚLÍ 14. 9.  
AŽ NEDĚLE 20. 9. 2015
Hned v pondělí byli kluci cvičit na re-
habilitaci. Různá protahování, Vojtova 
metoda a podobně.

Termín Matyáškovy operace tříselné 
kýly je naplánován na konec října, měl 
by být v jeden den operován a hned 
druhý den propuštěn. Tak snad bude vše 
v pořádku a proběhne to co možná nej-
více hladce. …

Dokončení  
tohoto příběhu  
i jeho začátek  
z Tatínkova  
speciálu č. 1  
najdete  
na webu.
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Práce a vše ostatní počká,  
tohle je teď a tady  
a už se nemusí nikdy opakovat
Táta pětileté, předčasně narozené Marušky

Roman Karnet je jedním 
z tatínků, kteří se s námi 
podělili o svůj příběh v Ta-
tínkově speciálu č. 1 před 
5 lety. Tehdy jeho dceři Ma-
rušce bylo zhruba půl roku. 
Jak se mají Karnetovi dnes?

Redaktorka Petra Kašpa-
rová: „Karnetovi jsem po-
tkala na oddělení rizikového 
těhotenství u Apolináře. 
Moc hezká, těhotná paní 
a každý den za ní docházející 
sympaťák, její manžel. Moje 
dcera – shodou okolností také Marie – se 
narodila zhruba o 2 týdny dříve než jejich 
Maruška. Takže jsme pak už s maminkou 
Táňou neležely na jednom oddělení, já už 
běhala k inkubátoru, ona ještě ‚držela dva 
v jednom‘. Ale sympatického tatínka jsem 
na chodbách vídala pořád. Denně. Každý 
den za svou ženou chodil a byl s ní. Poz-
ději jsem se s rodinou Karnetových opět 
potkala na oddělení IMP. A tatínek tam 
byl se svými holkami pořád. 
Tehdy jsme si začali tykat. 
Roman je pro mě tím proto-
typem TÁTY, který stojí po 
boku svého miminka v boji 
o život na 100 procent…“

MÁMA TÁŇA

Maminka Táňa vypráví, 
jak se Maruška narodila:

Otěhotněla jsem v době, 
kdy už jsme to s manželem 
ani nečekali a po několika 
neúspěšných pokusech 
IVF jsme se téměř vzdávali 
šance na potomka. Celé tě-
hotenství bohužel provázelo 
mnoho zdravotních problé-
mů. Počínaje podezřením na 
nádor močového měchýře, 
které bylo naštěstí vyvrá-
ceno, přes nízko položenou 

placentu až po náhlou příhodu břišní, 
neprůchodná střeva, v samém závě-
ru těhotenství. Celé těhotenství jsem 
v lepším případě špinila, v tom horším 
případě nemálo krvácela. A každá žena 
ví, jak stresující to během těhotenství 
je… Po posledním jmenovaném průšvihu 
s neprůchodnými střevy za mnou přišli 
lékaři, že by bylo nejlepší těhotenství 
ukončit. Bylo před Velikonocemi, a tak 

měli strach, že by v době 
svátků mohlo být složitější 
eventuální krizovou situaci 
vyřešit. S manželem jsme 
se dohodli, že toto řešení 
bude pro mě i naši malou 
bezpečnější než ji nechávat 
v břiše. Naše Maruška se 
tedy narodila 22. 3. císař-
ským řezem. Přišla na svět 
ve 30 + 2 týdnu těhotenství 
s váhou 1 340 gramů. Po 
dlouhých dvou dnech mě 
manžel na vozíku dovezl 

se na ni podívat. Plakala jsem štěstím, že 
ji mohu vidět. Byla tak krásná!! Veškeré 
útrapy, které jsme si prožili během těho-
tenství a vlastně i před ním, rozhodně 
stály za to! Teď tu bylo naše největší štěs-
tí, vymodlené sluníčko. Naše Maruška! 
A i když z oddělení ARO přes oddělení 
IMP 1 a 2 byla ještě dlouhá cesta domů, 
ušli jsme ji a nyní už jsme všichni tři spo-
lečně doma a šťastní!

TÁTA ROMAN

„Největší radost mám 
samozřejmě z toho, že vše 
dobře dopadlo a mohu 
mít obě holky doma. Když 
se malá zasměje, tak je to 
úžasný!!“ To jsi mi před 
pěti lety odpověděl na 
mou otázku: Z čeho se 
teď, když už máš své nedo-
nošeňátko doma, nejvíce 
těšíš? Jak se má Maruška 
dnes? Představ nám ji 
trochu. Co ji baví, co ji 
nebaví… Jaká je?

Vzhledem k tomu, že 
neradi sedíme doma, tak 
Maruška ani neměla jinou 
možnost. (úsměv) Stále ně-
kde chodíme/běháme po 
horách a výletujeme. Sama 

příběh
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si ale našla, co ji nejvíce baví. Aktuálně 
chodí na plavání a balet. Také se těší, 
až bude sníh a bude moci opět lyžovat. 
Samotného mě překvapilo, co se dokáže 
naučit v tak nízkém věku. Pamatuji se, že 
naše generace začínala se sportem až ně-
kdy v 6 letech. Maruška už je ve stejném 
věku úplně jinde. V ostatních aktivitách 
a při jídle má své vlastní tempo a do 
toho si nenechá mluvit. Maruška je také 
velmi společenská a vyhledává kolektiv, 
nemá problém si najít kamarádky/ka-
marády. Také mě překvapilo, jak je nebo-
jácná. Nemá strach z výšek ani zkoušet 
nové věci, což je přesný opak, než jsme 
byli my rodiče.

Má Maruška nějaký zdravotní ná-
sledek svého předčasného příchodu 
na svět? Chodíte ještě k nějakým 
specialistům?

Musím zaklepat na dřevo, že jsme 
u Marušky nemuseli řešit žádné zdra-
votní komplikace. Je po všech stránkách 
zdravá. Už dávno neřešíme, že byla 
předčasně narozená, určitě to není nějak 
poznat. To je hlavně zásluha maminky, 
která jako zdravotní sestra má dar starat 
se o druhé a vždy se snažila, aby Maruš-
ka měla silnou imunitu, a když už nějaká 
nemoc přišla, léčila ji přírodní cestou, 
bez antibiotik a další chemie.

Povídáme si do Tatínkova speciá-
lu 2. Předčasný porod tvojí dcerky je 
daleko v minulosti. Zbývá ti v hlavě 
přeci jen něco z té doby? Vybavíš si 

například ještě ten strach, který jsi 
tehdy prožíval?

To se nedá zapomenout. Bylo to asi 
nejvíce náročné období v životě. Jsem 
vděčný za to, že to dopadlo skvěle, 
a jsem rád, že žiju v ČR, kde je úroveň 
zdravotnictví a péče o matky na vynika-
jící úrovni. Určitě to není samozřejmost. 
V nemocnici jsme strávili od prvních 
problémů až po den, kdy šla Maruška 
domů, asi 5 měsíců. Staralo se o jejich 
životy a zdraví mnoho lidí. Díky!

Závěrem jsem se tě tehdy zeptala, co 
bys vzkázal tatínkům, kteří zrovna 

prožívají první chvíle po předčasném 
porodu. Tvá odpověď byla: „Užívejte si 
každé chvíle, kterou můžete být s mi-
minkem. Nebojte se pomáhat s čímko-
liv! Buďte s ním každý den co nejvíce 
to půjde. Jsou to chvíle, které si budete 
pamatovat celý svůj život. Miminko vás 
potřebuje! Miminko potřebuje i tatín-
ka!“ Zajímá mě, byl by ten vzkaz po 
těch pěti letech jiný – nebo bys vzká-
zal to samé?

Určitě to samé. Rozhodně nebudete 
litovat, že jste svůj čas věnovali rodi-
ně. Práce a vše ostatní počká, tohle 
je teď a tady a už se nemusí nikdy 
opakovat.

A zeptám se tě znovu: Na co se teď 
nejvíc těšíš, co se Marušky týče?  
Máš s ní nějaké velké, nebo klidně 
i malé, plány?

Asi na to, na co se těší každý rodič. 
Přeji si, aby byla Maruška v životě šťast-
ná. Nějaké přehnané ambice nejsou 
potřeba, ať si dělá v životě, co ji baví. 
A pokud to náhodou bude běhání, 
budu se těšit z toho, až překoná mé 
osobáky. (úsměv)

Děkuji!
Je to více než rok od doby, co jsem po-
prvé uviděl lásku svého života. Koukala 
na mě z inkubátoru pár minut po jejím 
narození, které nikdo z nás nečekal. Ne-
tušil jsem, že něco tak malého je schop-
né tak strašně bojovat o svoje místo na 
světe. Sofinka se narodila v Podolí o tři 
měsíce dříve, než jsme čekali.

Když jsem ji poprvé choval, bylo to 
pro mě něco neuvěřitelného, něco, co 
dodnes nedokážu popsat správnými 
slovy… Byl to nejsilnější zážitek mého 
života. Byly to tři hodiny strachu, štěstí, 
beznaděje a neuvěřitelné lásky. Na celý pobyt v nemocnici nikdy v životě nezapo-
menu… Děkuju všem lékařům, že moje holky zachránili!
Radek Pichlík, hrdý táta Sofie narozené ve 27 + 4 týdnu těhotenství

Začátek  
tohoto příběhu  
z Tatínkova  
speciálu č. 1  
najdete  
na webu.
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To trápení prostě má smysl. Vydržte!
Otec dvojčat narozených před téměř 6 lety ve 25. týdnu
Elinka a Olinka, předškolačky, které přišly 
na svět již ve 25. týdnu těhotenství. V ne-
mocnici strávila jedna 3 měsíce, druhá 
dokonce měsíce 4. A jedna z holčiček 
byla propouštěna domů na kyslíkové 
podpoře… Jak se holkám daří dnes? 
Mají nějaký následek svého předčasného 
příchodu na svět? Přečtěte si pokračo-
vání příběhu rodičů Alexe a Lenky 
z Tatínkova speciálu, který jsme vydali 
v listopadu 2016.

MÁMA LENKA

Maminka Lenka vypráví, jak se hol-
ky narodily:

Naše holčičky se narodily císařským 
řezem v týdnu 25 + 3, zcela bez va-
rování. Těhotenství bylo absolutně 
pohodové! Porodila jsem tři dny před 
odletem na „poslední dovolenou ve 
dvou“. Po mém probuzení z narkózy 
jsme byli informováni, že je pro holčič-
ky prvních 72 hodin nejrizikovějších. 
Tyto dny jsem jen přežívala a doslova 
odčítala každou hodinu. Lékařský 
tým, který se nám o holky staral, byl 
absolutně skvělý! Informace jsme 
dostávali každý den. Měli jsme před 
sebou nepředstavitelně dlouhou cestu 
s velkým otazníkem na konci. Para-
doxně byl pro mě nejhorší pobyt holek 
na IMP, kdy už to měly holky jen „pár 
kroků domů“. Veškeří strašáci v podobě 
zánětů, všech možných komplikací byli 
již překonaní. Naše miminka už vnímala, 
usmívala se na nás a odejít od nich večer 
domů bylo moc těžké. Olinka strávila 
v nemocnici tři měsíce, Elinka dokonce 
měsíce čtyři.

Za co Lenka děkovala svému manže-
lovi, otci dvojčátek, když jsme spolu 
mluvily před pěti lety?

Můj muž mě podpořil opravdu moc! 
Ihned po porodu za námi několikrát 
denně jezdil. Byl vyčerpaný, ale přede 
mnou byl vždy nabitý energií. Když mě 
propustili z nemocnice, za holčičkami 
se mnou denně dojížděl. Stál při mně, 
cítila jsem jeho obrovskou oporu. Stále 
ke všemu přistupoval pozitivně, i když 
ne všechny dny pozitivní byly. Nikdy mě 

nenechal sklouznout do černých myšle-
nek. Když na mě přišla beznaděj, okamži-
tě ji zvrátil, i když jemu samotnému bylo 
hrozně. Udržel sebe i mě. Odměnou za 
toto všechno jsou úsměvy našich holči-
ček a rošťačení s nimi. …asi si ho zkrátka 
chtěly užít tak, jak se patří, a ne nějakým 
povalováním se v břiše!

A co k tomu dodává dnes?
S odstupem času muži děkuji čím dál 

víc! Když vidím, jak holky rostou, jsou 
šikovné, máme z nich radost… Stálo to 
všechno za to! Myslím, že to i upevnilo 
náš vztah, nebo spíš jsem si víc uvědo-
mila, jak hezký vztah máme. Že umíme 
jeden druhého automaticky podpořit, 
doplnit se, aniž bychom se nějak složitě 
domlouvali. Roli tatínka předčasně naro-
zených dvojčátek zvládl skvěle, tak jako 
zvládá roli tatínka velmi živých holčiček. 
(úsměv)

Co vzkazuje maminka Lenka rodičům, 
kteří prožívají to, co oni mají už za 
sebou?

Rodičům, kteří prožívají to, co my před 
pěti lety, bych ráda vzkázala, aby se sna-
žili být pozitivní, i když se tak necítí. Aby 
měli radost z každého pohybu a pokroku 
svého miminka. Měli se rádi a užívali si 

každou společnou chvilku. To miminko 
to z vás cítí. O vaše miminko se starají ti 
nejlepší z nejlepších, střeží je, jak nejlépe 
umí, věřte jim, pomáhejte jim. Společně 
brzy uvidíte světlo na konci „nemocnič-
ního“ tunelu a povezete si svoje děťátko 
domů. Tak jako my! (úsměv)

TÁTA ALEX

„Když se v pět hodin ráno probudí, 
vy chcete zoufale spát a ony začnou 
štěbetat každá trochu jinak, nelze je 
nepozorovat. Narození dětí je samo 
o sobě zázrak a u těchto nedonoše-
ňátek vlastně tuplovaný! Smějeme 
se jim, jak vše pozorují, každá jinak, 
s jiným výrazem. Smějeme se sami 
sobě, jak si nás obě jedním úsmě-
vem vlastně omotají kolem svých 
miniaturních prstíků. Jedete domů 
a už vidíte ty úsměvy, co vás doma 
čekají! To je nesmírná radost – být 
s nimi, ‚očichávat si je‘, smát se. No 
prostě život! Nepopsatelné štěstí.“ To 
jste mi před pěti lety odpověděl na 
mou otázku: Na co se teď, když už 
máte svůj páreček nedonošeňátek 
doma, nejvíce těšíte? Jak se máte 
dnes? Holky jsou předškolačky… 
Pět let, které uběhly od našeho 

rozhovoru, je dlouhá doba. Představte 
nám Olinku a Elinku.

Máme se nádherně, jsme šťastní. Já 
osobně prožívám nejšťastnější období 
svého života, a to i díky svým holčičkám. 
Dnes jsou Olinka a Elinka zdravé, šťast-
né, veselé a zkoumavé holčičky. Olinka je 
doma dominantnější jako klasické áčko 
jednovaječných dvojčat. Je to hloubavé 
dítě, stydlivější, tvrdohlavé v určitých 
okamžicích, jindy zase chápavé a připra-
vené si nechat vysvětlit. Zároveň je to 
zodpovědná holčička. Ve školce a mimo 
domov je rezervovanější a tak trochu 
podezíravější. Elinka je bezstarostná, 
s ničím se nemazlí, je otevřenější i venku, 
náladovější, ráda je pacientkou a vypráví 
o tom. Typický flegmatik, pošlete ji pro 
něco, za rohem na to zapomene a už 
jede svoje fantazie. Již vzdoruje áčku, ne 
vždy už poslechne ve dvojici a také je 
tvrdší než soucitnější sestřička. Trochu 

příběh
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šášula doma i ve školce. Společně jsou 
velmi silný tým, podporují jedna druhou. 
Když jsou kárané třeba za vzájemné 
hašteření, okamžitě se jedna postaví za 
druhou. Je zábava je pozorovat, jak si do-
volují i na starší děti díky společné síle. 
Jsou značka, která provází a identifikuje 
i nás rodiče. Poznávají nás i díky Olince 
a Elince…

Mají holky nějaký následek toho, jak 
moc předčasně na svět přišly? Navště-
vujete ještě nějaké lékaře specialisty? 
Co zdraví holčiček?

Opravdu nemají žádný následek. 
Zázrak pokračuje. Opakuji se, ale jsme 
vděční všem, kteří se jim od předčasné-
ho porodu do jejich propuštění domů 
věnovali. Doktorům, sestřičkám a ostat-
nímu personálu u Apolináře. Do tří let 
jsme docházeli do Centra komplexní 
péče pro děti s perinatální zátěží. A přes-

tože nám hlásili, že jsou holčičky zdravé 
jak po fyzické, tak duševní stránce, stále 
jsme prožívali úzkost a jsme na jejich 
zdraví citliví. Při opuštění porodnice 
vzhledem k náročnosti a velice před-
časném porodu jsme byli upozorněni 
na to, že by mohly holky mít určité pro-
blémy. Byli jsme s tím mírně smířeni, že 
například s dýcháním budou mít nějaké 
omezení, vždyť Elinka opouštěla porod-
nici s kyslíkovou výbavou. Bylo nám zá-
roveň doporučeno, abychom jim dopřáli 
pokud možno co nejvíce času u moře. 
To plníme, jakmile můžeme, hned tam 
jedeme. Báli jsme se chození do školky 

kvůli přenosu nemocí v rámci zařízení 
s mnoha dětmi. Všechny děti onemocní, 
jen naše teroristky ne. Mají obrovské 
kvantum energie, neustále běhají, přes 
poledne nespí, večer jdou spát až kolem 
desáté, vstávají kolem sedmé ráno. Jak 
žertuje manželka, asi dostaly přes ty ha-
dičky nějaký zvláštní kyslík namíchaný 
s energií. A Elinka toho asi dostala víc. 
Ale jak říkala paní staniční z posledního 
oddělení v porodnici: „S tou si ještě uži-
jete.“ Nevěřil jsem, nevěřili jsme, omlou-
vám se, už věříme.

Povídáme si do Tatínkova speciálu 2. 
Předčasný porod vašich dvojčátek je 
daleko v minulosti. Zbývá vám v hla-
vě přeci jen něco z té doby? Je něco, 
k čemu se v myšlenkách stále vracíte, 
na co nemůžete zapomenout? Vybaví-
te si například ještě ten strach, který 
jste tehdy prožíval?

Je hodně zvláštní se na to dívat po 
pěti letech. My tu radost prostě žijeme 
každý den. Jsme vděční každý den za 
to, že je máme, za to, že jsou zdravé. 
O to je složitější se zpět na začátek pod 
tímto prizmatem podívat. Jsou tam 
konkrétní okamžiky, které se mi občas, 
a je to čím dál tím méně, vybaví, které 
mohly dopadnout jinak. Mohlo to mít 
fatální následky. Není mi z nich dobře. 
Víte ale, kdy ke mně vzpomínky při-
chází? A to je zvláštní… Když sám sebe 
nachytám u něčeho velmi pozitivního, 
u nějaké šťastné chvilky s holkami, kdy 
si uvědomuji to štěstí, že je máme. To 

je můj spouštěč vzpomínek. V tu chvíli 
mě to naplňuje pokorou před tím, co 
nás přesahuje, vděčností ke všem a ke 
všemu tam nahoře, co tomu pomohlo, 
aby holky dnes byly zdravé a šťastné. 
Naplňuje mě to láskou k mé ženě, která 
si je od chvíle, co jsme je přivezli domů, 
vypiplala. Věnovala jim veškerou svou 
sílu a věnuje se jim dál, učí je, diskutuje 
a vyhovuje jim tak, aby to byly slečny 
připravené na život.

Závěrem jsem se vás tehdy zeptala: Je 
něco, co byste chtěl vzkázat tatínkům 
(nebo i maminkám) právě narozených 
předčasňátek? Vy jste odpověděl: „Vím, 
jaké to je. Je to těžké a každý si to musí 
prožít sám. Ale věřte, že se vše v dobré 
obrátí. Prostě to tak bude. Inspirujte 
se námi a podívejte se, jak vypadají 
Oli a Eli v korigovaných necelých pěti 
měsících! Je to dlouhé, unavující a ještě 
to nekončí, ale stojí to za to! Pak se 
ohlédnete a to nejtěžší je už za vámi! 
Neuvěřitelné, ale směřujete přes veške-
ré problémy domů… Buďte pozitivní, 
přenášejte to na svá děťátka. Je to pro 
ně důležité, cítí to! Buďte příjemní jak 
k sobě navzájem s maminkou dítěte, 
tak i k ostatním. Dejte najevo svůj vděk 
personálu, sestřičkám a lékařům, kteří 
se, i přes své nedostatky (které všichni 
nějaké máme!), o vaše děti neustále 
starají. A společně s vámi se jim podaří 
dostat je domů. Už je to blízko.“ Změnil 
byste svůj vzkaz rodičům, kteří jsou 
těsně po předčasném porodu? Je ten 
odstup pěti let podstatný natolik, že 
byste vzkázal něco jiného?

Nezměnil bych ani slovo. Je mi úzko 
při myšlence na to, že ty strachy, co jsme 
si my prožili, a ty situace, co rodiče a je-
jich předčasné narozené děti prožívají, 
žijí jiní obdobně jako my tenkrát. A o to 
naléhavější mi přijde to nabádání, abyste 
byli pozitivní, neztráceli naději. Mrkně-
te se na ty naše holky, tady není jeden 
obrázek bez úsměvu, to trápení prostě 
má smysl. Je to zkouška. Dlouhá, ale na 
konci bude dobré rozuzlení. …

Dokončení  
tohoto příběhu  
i jeho začátek  
z Tatínkova  
speciálu č. 1  
najdete  
na webu.
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Tóny vychází z vlastní  
zkušenosti autora
Hudba inspirovaná předčasně narozenými miminky

Vojtěch Nýdl, který se spojil s Nedoklub-
kem, aby hudbou podpořil předčasně 
narozené děti, vypráví příběh své dcery 
Johanky, která se narodila ve 25. týdnu 
těhotenství s porodní hmotností 510 gra-
mů: „Na neonatologii je zrození a smrt 
v přímém přenosu. Jednou tam postýlka 
je, druhý den tam být nemusí. Jsou to tak 

bolestivé věci! Ale zároveň to člověku při-
náší větší vědomí toho, že ne vše dokáže 
ovlivnit. Lze jen doufat a mít naději…“

Vojta a jeho žena Eva se těšili na druhé 
miminko, jejich šestiletá dcerka Sofie na 
sourozence. Evino první těhotenství pro-
bíhalo zcela bez problémů, a tak nepřed-
pokládali, že by to mělo být tentokrát 
jinak. Těhotenský screening však ukázal 
poměrně vysoké riziko vývojových vad. 
Eva proto podstoupila odběr plodové 
vody, který podezření vyvrátil.

Dva týdny nato ale začala v noci kr-
vácet a sanitka ji odvezla do Motola. 
Ráno přišla zdrcující SMS, ve které stálo, 
že ji vezou na sál, protože se odloučila 
placenta a masivně krvácí, a že miminko 
nepřežije. Vojta jel právě na zkoušku 
s orchestrem – shodou okolností na-
cvičovali Dvořákovo Requiem. Po cestě 
volal kolegovi, že nemůže hrát, že to ne-
zvládne. V práci jen předal noty a vydal 
se na cestu zpět domů…

ZOUFALSTVÍ SE ZMĚNILO VE ŠTĚSTÍ
„Sotva jsem vyšel z metra, volala mi Eva, 
že Johanka to přežila. Nevěděl jsem, co se 
bude dít, ale byl jsem strašně šťastný,“ po-
pisuje Vojta chvíli, kdy se jedno z nejhor-
ších rán, které kdy zažil, změnilo v ráno 
radostné a zázračné. Když se Eva probu-
dila z narkózy, s obrovským překvapením 

si vyslechla 
lékařku, 
která za ní 
přišla. Byla 
to neona-
toložka 
a sdělila jí, 
že holčička 
přežila 
a bojuje 
nyní sta-
tečně v in-
kubátoru. 
Vojta po-
pisuje, co 
se dělo dál: 
„Přijel jsem 
do nemoc-
nice a viděl 

jsem to krásné, malinkaté, průsvitné mi-
minko v inkubátoru. Nadšeně jsem všem 
děkoval.“ Zdravotníci ale byli zdrženlivější 
a snažili se novopečeného tatínka, který 
vlastně prožíval chvilky vzkříšení svého 
domněle mrtvého miminka, upozornit, 
že ještě nemají vyhráno.

JOHANČIN STATEČNÝ BOJ O ŽIVOT
Hudebník pokračuje ve svém vyprávění: 
„Třetí den, co byla Johanka na světě, jsem 
tam přijel a ihned jsem na tvářích sester 
viděl, že je zle.“¨Dělo se to, čeho se lékaři 
obávali. Johanka měla krvácení do obou 
mozkových hemisfér, do plic… Vojta 
smutně a tlumeně říká: „To byl nejhorší 
okamžik celé té anabáze.“ Maminka svou 
malou Johanku ještě neměla možnost 
vidět a už ji lékaři s jejím mužem opatrně 
připravovali na nejhorší. Pro Evu, která se 
po porodu radovala, že miminko přišlo 
na svět živé, to tehdy byl obrovský šok, 
ze kterého se nemohla vzpamatovat. 

Další den šel Vojta do nemocnice s vel-
kými obavami. „Nevěděl jsem, jestli tam 
ten inkubátor s Johankou bude, nebo ne.“ 
Krvácení se naštěstí zastavilo, ale zůstal 
po něm velký otok. Holčička měla vývod 
z hlavičky, který přinášel riziko zanesení 
infekce. Johanka podstoupila operaci, kdy 
jí byl zaveden rezervoár. Byla nejmenší 
miminko, kterému tento zákrok v ne-
mocnici dělali – riskantní krok však byl 
její jedinou šancí… Někdy v té době si 
rodiče mohli své malé miminko poprvé 
pochovat. Když Vojtovi sestřičky Johanku 
poprvé položily na hrudník ke klokánko-
vání, měla všude jen samé hadičky. „Bál 
jsem se. Byla strašně lehounká! Člověk má 
pocit, že foukne vítr a miminko mu uletí…“

Další překážkou na cestě k Johančině 
přežití byla těžká infekce, kterou ale díky 
antibiotikům zvládla. Vojta vzpomíná: 
„Po asi měsíci se to začalo všechno poma-
ličku zvedat z úplného dna. Hlavička se za-
čala čistit. Johanka sama dýchala.“ Rodiče 
se ale stále báli radovat se. Velké starosti 
jim také dělala budoucnost, nikdo nevě-
děl, zda všechny komplikace nezanechají 
trvalé následky. Lékaři se odvážili provést 
ventrikulostomii – přemostění zúžené-
ho kanálku v mozku malé pacientky. To 
bohužel fungovalo pouze čtyři dny, poté 
se zdravotníci rozhodli holčičce zavést 
shunt (jde o hadičku, která odvádí přeby-
tečný mozkomíšní mok z hlavy do břišní 
dutiny – poznámka redakce).

RODIČ SE PŘEPNE 
DO „POHOTOVOSTNÍHO MÓDU“
Hudebník vzpomíná, jak tehdy plynul 
život: „Celé to bylo tak emočně náročné, 
že si první rok Johančina života můžeme 
škrtnout. Co se stalo, jsme si vlastně začali 
uvědomovat až zhruba po dvou letech…“ 
Jako většina rodičů, kterým se mimin-
ko narodí dříve, i Nýdlovi žili v jakémsi 
„pohotovostním módu“. Vojta se za-
mýšlí i nad tím, že tato zkušenost může 
partnery sblížit, nebo je naopak rozdělit. 
Hodně složité to tehdy bylo i pro sestřič-
ku malé Johanky. Přestože se rodiče vel-
mi snažili, aby událostí netrpěla, nebylo 

zkušenosti

Foto: Andrea Huserová
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to pro Sofii jednoduché. Dnes mají hol-
čičky krásný sesterský vztah.

JOHANKA JE VELKÁ BOJOVNICE!
Po neuvěřitelných čtyřech měsících si 
rodiče vezli Johanku domů – plni stra-
chu, obav a nejistoty z budoucnosti, 
ale šťastní, že jejich dcera si svůj život 
vybojovala. „Nevěděli jsme co a jak… Báli 
jsme se. Ke klidu nám pomáhal monitor 
dechu.“ Johanka byla hypotonická, moc 
se nehýbala. Vojtova manželka s mi-
minkem poctivě cvičila tzv. Vojtovku. 
Z počátku dokonce čtyřikrát denně. „To 
bylo velmi náročné,“ vzpomíná tatínek 
malé holčičky a pokračuje: „Než člověk 
Johanku připravil a odcvičil, co měl, doká-
zalo to zabrat klidně i šest hodin denně.“ 
Díky cvičení se vše pomalu a postupně 
zlepšovalo. Johanka oslavila nedávno 
5. narozeniny. Chodí do školky, raduje se 
ze života. Je zdravá a veselá.

„Od chvíle, kdy jsem se dozvěděl, že 
Johanka přežila, to pro mě byla série ne-
uvěřitelných zázraků. Johančin boj o život 
a její cesta životem mě, i přes všechen ten 
strach, duchovně obohatily. Člověku se dů-
ležitost věcí poskládá úplně jinak, než jak 
ji měl doposud.“ Tatínek malé bojovnice 
nachází na předčasném porodu jednu 
velmi pozitivní věc. Tou je kontakt muže 
– otce – s dítětem ještě vlastně v prena-
tálním věku, který by jinak nebyl možný. 
Vojta porovnává obě situace, kdy se stal 

otcem: „S první dcerou jsem si musel 
vztah vybudovat. Chvíli to trvalo. S dcerou 
druhou ten vztah vznikl ihned, ještě vlast-
ně před termínem porodu, tím, že jsem 
s ní v nemocnici byl už od začátku.“

CESTA K NEDOKLUBKU
Když Johančin tatínek přišel poprvé na 
motolskou neonatologii, dostal mate-
riály Nedoklubka, které se svou ženou 
poctivě přečetli. Po čtyřech letech se 
Vojtěch Nýdl při pohledu na svou dcer-
ku zamýšlí: „Stala se taková velká věc 
v našem životě. A co dál? Myslím, že jestli 
někomu pomůže vědět, že i beznadějná 
situace může mít šťastný konec, má smysl 
se o příběh podělit. Proto mě napadla 
spolupráce s Nedoklubkem.“

CD DÍTĚ Z VĚTRU: HUDBA 
INSPIROVANÁ NEDONOŠENÝMI 
MIMINKY
Pod dojmem všech těchto životních 
zkušeností Vojta Nýdl vydal letos v dub-
nu svoje první sólové CD s názvem 
„Dítě z větru“. Písňové album, k jehož 
realizaci přizval hudební producentku 
BEATU HLAVENKOVOU, je věnováno 
předčasně narozeným dětem, s odkazem 
na vlastní rodinný příběh… Obsahuje 
Nýdlovy autorské písně a texty, dvěma 
písněmi na album přispěla Beata Hlaven-
ková a několika texty také Jana Ivanovič 
Infeldová a Tamara Borovková. Jedna 

z písní je zhudebněním básně Bohuslava 
Reynka „Opuštění“. Vedle Vojty Nýdla 
a Beaty Hlavenkové účinkují na albu 
kontrabasista RASTISLAV UHRÍK (Ver-
tigo, Lanugo), bubeník DANIEL ŠOLTIS 
(Vertigo, −123 minut), klavíristka EVA 
HUTYROVÁ a soubory CLARINET FAC-
TORY a EPOQUE QUARTET. Nahrávání 
alba proběhlo ve spolupráci se zvuko-
vými mistry Milanem Cimfem a Ada-
mem Karlíkem ve Studiu Sono Records, 
mastering alba provedli tamtéž Adam 
Karlík a Pavel Karlík. „Narození naší dru-
horozené dcery Johanky je hlavní inspirací 
a tématem tohoto alba. Doslova nám ji 
přivál vítr a byla tak lehká a křehká, že 
jsme se dlouho báli, že si ji zase odnese. 
Téma zrození a odcházení, balancování 
na tenké hranici mezi životem a smrtí 
prochází jako leitmotiv celou deskou. 
Ale zároveň bych si přál, aby při poslechu 
z písní vyzařovala určitá naděje, že i zdán-
livě beznadějné příběhy mohou mít šťast-
né konce,“ říká o albu Vojta Nýdl. Část 
výtěžku z prodejů CD půjde na podporu 
Nedoklubka.

Kupte si album pro chvíle poho-
dy a relaxaci. Zaposlouchejte se do 
tónů, kterým porozumíte, do melodie 
o našich předčasně narozených dě-
tech. Nebo albem někoho obdarujte, 
udělejte radost… Zakoupit ho mů-
žete například v našem obchůdku 
na www.nedoklubko.cz/obchudek/.

Niterní zpověď táty  
po ztrátě dítěte
Není to úplně snadné sepisovat – člověk 
si vybavuje veškeré detaily. Je to trochu 
obsáhlejší a určitě plné chyb. Nejsem 
moc schopen to po sobě úplně číst. Jsme 
se smrtí Samíka vyrovnaní, ale připomí-
nat si ty chvíle je pořád těžké. A asi bude 
už po celý život. Posílám tedy tak, jak 
jsem to dokázal.

JSEM TÁTA, ALE MŮJ  
PRVOROZENÝ SYN JE ANDĚL!
Zapínáme si s manželkou film Coco. 
Objímáme se a snažíme se nemyslet 
na to všechno, co jsme v posledních 

měsících zažili. Zvoní zvonek, asi přijel 
pošťák. Sbíhám dolů, ta tři patra se 
zdají jako nekonečno. Je to ten balíček, 
který jsem objednal, abychom měli Sa-
muela stále s námi. Vynesu ho nahoru 
a s manželkou ho rozbalíme. Jsou to 
jeho jediné fotky, které máme. Z mobilu, 
roztřesenou rukou, vytištěné na nekva-
litním materiálu, ale přesto jsou naše. Je 
na nich náš syn, který už tu s námi není. 
Jediné chvíle, které jsme mohli vyfotit, 
byly ty, kdy měl v nose hadičky. Jedna 
mu vedla i z hlavy. Byl tak malinký, že by 
se vešel do dlaní. Fotografie si dáváme, 

společně se svatebními, na stěnu a mod-
líme se, aby se náš anděl měl tam na-
hoře dobře. A taky ho trochu prosíme, 
aby dohlížel na nás tady dole. Občas ho 
prosíme, aby nám poslal brzy svého bra-
tříčka nebo sestřičku, protože chceme 
být rodina.

Je únor, krátce po mých 32. narozeni-
nách. Slavili jsme je venku. Mám You-
Tube kanál, takže jsme při tom natočili 
i pár videí – například legendární guláš, 
kterému se smějí lidi doteď. Nikdo ještě 
netuší, že ten smích se brzy promění 
v nejhorší chvíle mého a manželčina 

smutný příběh
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života. A taky našeho syna Samuela, kte-
rý je v té době ještě v bříšku.

Na oslavě jsem se dost nachladil. Pra-
cuji v elektru, ale zrovna také píšu jednu 
nepříliš povedenou kriminální věc pro 
jednu televizi. Není to vůbec hezké ob-
dobí. Venku je sychravo a mě zrovna sra-
zí na zem chřipka. I přes ni musím psát, 
protože deadline se blíží. V práci také 
nejsou nadšení, že jsem nemocný, dělají 
se velké inventury a celkově je toho moc.

Už poslední dva dny v práci jsem nebyl 
ve formě – pohádal jsem se s kolegy, 
protože na mně byla znát úna-
va. K tomu moje žena říkala, 
že ji nějak pobolívá břicho. Je 
to pro nás nová situace, takže 
člověk neví, jak reagovat. Řekl 
jsem ženě, že když se to zhor-
šuje, ať jde raději na kontrolu 
do nemocnice, a že až přijedu 
z práce, zajedeme kdyžtak do té 
větší. Moje žena je svědomitá, 
takže se vydává do nemocnice. 
Hned si ji tam nechávají, což 
mě znervózní, ale říkám si, že 
v těhotenství to tak někdy cho-
dí. Snad…

Večer si se ženou jen volám. 
Je jí prý lépe, ale břicho ji stále 
bolí. Nicméně doktoři ji moni-
torují a nic prý nehrozí. Měla 
by si poležet – možná nějaký 
zánět, nachlazení. Snad jsem ji 
nějak nenakazil… Vařím si čaj 
a dávám si domácí pálenku s rakytníkem 
– náš domácí lék na všechno. Jdu spát.

Ráno jdu do práce. Žena mi píše, že 
v noci moc nespala. Měla křeče, ale 
doktoři říkají, že kontrakce to nejsou. 
Monitory také říkají, že kontrakce to 
nejsou. Nepřikládám křečím moc velkou 
váhu, protože doktoři a přístroje se pře-
ce nemýlí.

Odpoledne mi volá bratr – jeho man-
želka prý byla za mou ženou. Mé ženě 
zničehonic praskla voda a mají ji převézt 
do fakultní nemocnice. Sedám do auta 
ke kolegovi, který mě veze do nemoc-
nice. Volám našemu svědkovi ze svatby 
Karlovi. Je to takový náš nejbližší přítel, 
byť se nevídáme moc často. Bydlí kousek 
od nemocnice, tak ho prosím, aby přišel. 
Vlastně ani nevím proč. Nevím, co mě 
čeká.

V nemocnici jen nechápavě stojím – 
vidím manželku, všude je krev, prasklá 
voda. Prý zastavili porod, ale malý bude 

muset ven. Jenom opakuji, že to je ne-
smysl – vždyť je ještě maličký. Přijíždí sa-
nitka, ženu nakládají a frčí pryč se slovy, 
že já mám přijet za nimi. Všechno se děje 
moc rychle. Karel mě bere do auta a veze 
do fakultky. V hlavě si opakuji, že právě 
tam mají přece ty drahé přístroje a tak 
dále, že se nemůže nic stát.

Karel je tam celou dobu se mnou 
a taky švagrová Bára. Vůbec nechápu, co 
se děje. Manželka je vyděšená, ale je sil-
ná. Pouští mě za ní na pokoj – je to hez-
ký pokojík, kde je fajn sestra. Bude se ro-

dit. Musíme počkat, až odezní léky, které 
porod pozastavily. V pokoji nedokážu 
být, motá se mi hlava. Jsem vyčerpaný 
a nechci tam ženě přidělávat starosti. 
Musí teď být silná. Zastoupí mě švagrová 
i na doporučení lékaře – kdybych se na 
pokoji složil, ničemu to nepomůže. A tak 
vyčkávám na chodbě, ale do pokoje neu-
stále nakukuji. Nic se zatím neděje.

Pak ale najednou po chodbě začínají 
běhat lékaři. Přivážejí inkubátor. „Gra-
tulujeme tatínku!“ mi řekne doktor a já 
vidím jen Samuela, jak frčí v inkubátoru 
pryč. Vedou mě na neonatologii. Teď 
je to důležité – teď se hraje o všechno, 
opakují mi. Tahají ze mě informace, 
ani vlastně už nevím co. Alergie… asi… 
anamnézy. Odpovídám… Ptám se na 
ženu, ale neodpovídají… Dívám se na 
prcka a zaplavuje mě pocit štěstí, ale 
i beznaděje. Je tak malinký… bezmoc-
ný… Všude ty přístroje, hadičky. Takhle 
přece děti nemají vypadat.

Manželku převážejí na poporodní 
pokoj. Krátce se vidíme, nesu jí věci. 
Vypadá unaveně, ale šťastně. Říká mi, že 
držela Samíkovu hlavičku – jenom tohle 
si pamatuji. Pak musím jít pryč – venku 
řádí covid a v nemocnici lítají doktoři 
sem a tam. Nepanuje tam dobrá nálada. 
Odcházím.

Druhý den i s manželkou jdeme za Sa-
míkem. Je v inkubátoru, má všude hadič-
ky, ale zprávy jsou dobré. Prý je to malý 
šikula a všechno zvládá moc dobře. Když 
to takhle půjde dál, bude moct žena 
brzy provést bonding. Moje žena Mar-
kéta mi tohle pořád opakuje – chci ten 
bonding, je to důležité. Já ji chápu, ale 
vůbec nevím, jak přesvědčit ten lékařský 
moloch, že je to důležité. Pohladit si ma-
lého nemůžeme. Zatím je to bez kontak-
tu, jen na něj koukáme do inkubátoru.

Po několika dnech návštěv už si může 
Samíka žena chovat. Prospívá a přibírá 
na váze. Pořád je to ale hrozně malá 
váha, nemá ani dvě kila. Je vidět, že jsou 
spolu šťastní. Přichází sestra a říká, že 
žena se mnou může domů. Kdykoliv prý 
za Samíkem může přijít. Zmatená si za-
čne balit. V tu chvíli ale něco v mé hlavě 
začíná zvonit jako zvon na poplach. Ven-
ku se řeší roušky… První lockdown je na 
spadnutí. Řeknu prostě jen – v žádném 
případě, moje žena tu se Samíkem zůsta-
ne. Ať to stojí, co to stojí. Mají naštěstí 
volný pokoj na neonatologii. I když nás 
ujišťují, že je to zbytečné, tak se shodu-
jeme se ženou, že to tedy ne. Za pár dní 
přestanou tatínky pouštět k porodům. 
Za pár dní přestanou pouštět mě, tatín-
ka, za Samíkem a mou Markétou.

Ten čas pak plyne divně – nevím, co 
se děje. V práci mi dávají volno – je za-
vřeno, protože je covid. S manželkou si 
mohu jen telefonovat – videocall to ale 
jistí. Vidím malého alespoň tak. Je mi 
smutno, ale zároveň se snažím být silný. 
Tlak prarodičů, jak chtějí malého vidět, 
odbývám slovy: Nemůžu tam ani já! Co 
si myslíte? Že vás tam pustí?

Pak přichází ta zpráva – Samík má 
něco se střívkama. Musí jít na operaci. 
Moje žena pláče, prý je to hodně vážné. 
Já si hledám informace v letáčku, který 
jsem dostal. Mám tu pár věcí z Nedo-
klubka. Vím, že Samík má z Nedoklubka 
chobotničku ve svém inkubátoru. Hle-
dám na internetu, co diagnóza znamená. 
Nacházím příběh, kdy to bylo hodně 
tragické, ale povedlo se to. Udělají 
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operaci, vyvedou střevo… odříznou to 
infikované… ok, zní to hrozně, ale je rok 
2020 – tohle nemůže být tak složité. Vo-
lám ještě pro jistotu všem, které znám. 
Píšu na Facebooku naši situaci. Ozývají 
se mi přátelé a dávají mi kontakt na růz-
né lékaře. Se všemi to do noci probírám. 
V Praze, po celé republice. Prý to bude 
dobré.

No, dobré to nebylo – Samíkova in-
fekce je moc velká, operace 
není možná. Moje manželka 
dostává informaci, že to je 
konec – nedá se s tím nic 
dělat, leda čekat na zázrak. 
Tohle mi telefonuje, protože 
já tam pořád nesmím. Prý 
mi ale teď udělili výjimku, 
mohu za Samíkem jednou 
denně přijít. Jedu hned.

Jak mu ty hadičky postup-
ně ubírali, teď mu je zase 
přidávají. Zase ho nemůže-
me chovat. Zase je zavřený 
v inkubátoru. A my se mod-
líme k zázraku. Pořád někam 
volám a pořád se ptám, zda 
neexistuje nějaká transplan-
tace střeva. Nic takového ale 
není.

Jedné noci mi volá man-
želka domů – vím, že je zle, 
nevolala by mi v noci. Bratr 
mě odveze za ní a Samíkem. 
Je to poslední noc, kdy jsme spolu. Samík 
odchází v naší náruči. Je to nejtěžší chvíle 
v našem životě. Bezmoc – nemůžete 
nic dělat. Po 23 dnech náš malý anděl 
odchází.

Teď nám ještě udělají fotky, otisk jeho 
nožiček… na nic z toho se dnes nedívám. 
Samík odešel a nechal tu po sobě svou 
tělesnou schránku, ale to už nebyl on.

Se ženou odjíždíme domů. Zítra budu 
muset vyřešit pohřeb… Teď chceme jen 
být sami. Nevíme, co dál. Je to jako stát 
v tunelu… Čekáte, kdy se na vás vyřítí 
vlak, a nevíte, co si počnout.

Tu tmu prolomil až fakt, že jsme naši 
bolest sdíleli s lidmi. Ozvala se nám 
spousta přátel, které známe dlouhou 
dobu, ale nevěděli jsme to o nich. Měli 
stejný příběh – nebo horší. Jsou to lidi 
různých profesí od kuchařů, hobíků, 
truhlářů až po filmaře, herce, youtube-
ry… Všichni zažili něco podobného. Po-
sílají nám fotky, jak žijí dnes – jsou šťast-
ní, mají rodiny, krásné děti. S manželkou 

nám to dává sílu. Víme, že chceme 
rodinu… Že chceme být takoví, jako 
tihle silní lidé, kteří se se svou ztrátou 
vypořádali.

O pár měsíců později manželka znovu 
otěhotněla. Čekali jsme syna, kterému 
jsme dali jméno NATANIEL – Bohem 
darován, dnes je mu už pět měsíců. Je to 
pěkné kvítko – má velké oči, už leze, točí 
se v posteli jako káča… prostě je to živel. 

Samík nám sem poslal toho nejlepšího 
společníka. Samík na nás všechny už teď 
bude navždy dohlížet. Doma máme jeho 
malý oltář – barevnou urničku, kterou 
vyrobila naše švagrová, která je umělky-
ní. Chceme ji jednoho dne vzít k moři, 
kde chceme i tělesné schránce Samíka 
dát sbohem. Do té doby ji ale ochraňu-
jeme tady u nás. V průběhu těhotenství 
s Natanielem jsme měli obdobný pro-
blém a opět nám bylo řečeno, že bude 
asi nutný předčasný porod. Po zkuše-
nostech se Samíkem jsme ale využili 
kontaktů a rodili jsme nakonec v Praze 
na Bulovce. Naštěstí. Nataniel se narodil 
23. 4. – asi chtěl se svým bratříčkem 
sdílet alespoň podobná čísla. Samuel žil 
23 dní, narodil se 23. února ve 23 hodin.

Pár měsíců nato jsem se přihlásil do 
soutěže MasterChef, abych náš příběh 
sdílel mezi co nejvíce lidí. Už jsme pár 
lidem náš příběh řekli a pomohlo jim to. 
Věřím, že fakt, že se o tom bude mluvit, 
pomůže nám i ostatním. Protože mlčet 

je v tomto případě ta největší bolest. 
Čekání na vlak, který vás v tunelu srazí. 
Nejste sami… My, rodiče, těch, kteří ode-
šli, i naši andělé jsme tu s vámi.

A protože je tohle příběh hlavně pro 
tatínky, tak se pokusím alespoň krátce 
promluvit přímo k vám, tatínkům:

Nebudete vůbec vědět, co máte dělat, 
ale musíte být silní. Rozhodní a silní. 
Protože v tento moment nic jiného dělat 
nemůžete.

Nejtěžší chvíle, jakou zažijete, je louče-
ní s vaším andílkem – je to ale zároveň 
i chvíle nejhezčí. Kdyby ten moment roz-
loučení nenastal, bude to prázdné místo, 
navíc propíchnuté trpkou zkušeností, 
že jste nemohli být do poslední chvíle 
u něho – či u ní.

Nejhorší, co zažijete, jsou pak otázky 
na to, jak se má naložit s tělem vašeho 
andílka. Píšu to asi moc napřímo, ale 
bohužel taková je moje životní zkuše-
nost. Na tohle vás nikdo nepřipraví. Já se 
pokusím alespoň trochu… Buďte silní. 
Nic víc se k tomu říct nedá. Jednou to 
bude za vámi, a i když to nikdy nepřebo-
lí, tak alespoň na tuhle chvíli se budete 
pokoušet zapomenout. Nevystavujte 
ale tomuhle svou ženu – tohle musíte 
zvládnout vy.

Budete se muset naučit i říkat NE – 
ženě, rodině… Budou momenty, kdy to 
prostě budete muset udělat. Jsou natolik 
intimní, že je probírat v článku nechci. 
Nicméně buďte připraveni na to, že i to-
hle vás čeká.

Ať už o život miminka bojujete a do-
padne to dobře, nebo naopak jako u na-
šeho Samíka, vždycky jděte dál. Sdílejte 
svou zkušenost a buďte jeden druhému 
oporou. Ty, tatínku, své manželce – ma-
mince. Jen to vás může spojit na cestě 
k tomu, mít opět rodinu. Litovat toho 
určitě nebudete!

ZÁVĚR
Pouštíme si s manželkou Coco. Svíčka, 
která plápolá u Samíkova oltáře, jemně 
osvětluje fotografie na stěně. Moc jich 
nemáme, ale stále ho máme před očima. 
Letos už se budeme dívat na Coco i s Na-
tanielem a věřím, že oslavíme i Dia de los 
Muertos jako v Mexiku (svátek mrtvých 
na dušičky – existuje i den přímo pro 
zemřelé děti – Anjelitos). Jsme už čtyř-
členná rodina, i když jeden z našich synů 
se rozhodl, že se na svět bude dívat tam 
odněkud seshora.
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Skupina původně nedonošených  
dala světu řadu velmi  
významných osobností!
Neonatolog a táta předčasně narozených dětí

MUDr. Jan Smíšek pracuje na novoro-
zeneckém oddělení Perinatologického 
centra Všeobecné fakultní nemocnice 
v Praze, tedy u Apolináře, jako neona-
tolog. Kromě toho je také tátou dvoule-
tých, předčasně narozených dvojčátek. 
Jejich maminka je také neonatoložka, 
MUDr. Tereza Lamberská. Jaké to je, když 
se neonatologům narodí dítě předčasně?

Pane doktore, proč neonatologie? Jak 
jste se k tomuto oboru dostal? A co 
vás na něm učarovalo?

Už na medicíně mě lákaly spíš pediat-
rické obory, o neonatologii samotné 
jsem mnoho nevěděl, ale když jsem se 
vlastně náhodou dostal k nabídce vol-
ného místa u Apolináře, dlouho jsem 
se nerozmýšlel. Poté co jsem nastoupil, 
mě učarovalo, jak rychlým vývojem si 
neonatologie prošla a jak komplexní 
péči o naše malé pacienty poskytujeme, 
v tomto ohledu myslím náš obor nemá 
srovnání.

My si dnes nebudeme povídat tolik 
o vaší práci lékaře jako o tom, jaké 
to je, když se neonatologovi narodí 
potomek předčasně. Vaše paní je také 
lékařka neonatoložka. Když byla tě-
hotná s dvojčaty, kde je přeci jenom to 
riziko ještě větší, bál jste se jako nastá-
vající táta, že děti nebudou donošené?

Bál, vzhledem k tomu, že při práci na 
neonatologii se člověk potká převážně 
s předčasnými porody, tak jsem o těch 
rizicích opravdu přemýšlel, a když jsem 
se dozvěděl, že budeme mít dvojčata, 
tak jsem s tím, že se narodí předčasně, 
vlastně počítal.

Vaše dvojčátka – holčička a chlapec – 
se narodila ve 33. týdnu. Bylo to už za 
hranicí, o které jste si sám v sobě řekl, 
že „už by to bylo dobrý“, nebo to přeci 
jen bylo pořád moc brzy? Kde vlastně 
byl ten bod, o kterém jste si říkal, že 

„alespoň tenhle 
týden, aby to byl“? 
Měl jste nějaký ta-
kový milník?

Neměl jsem úpl-
ně jasnou představu 
o týdnu, ale oproti 
jiným rodičům 
jsem měl dost kon-
krétní představu, 
co v kterém stupni 
nezralosti hrozí, 
což byla ovšem spíš 
nevýhoda, protože 
z tohoto pohledu 
je riziku komplikací 
vystaven vlastně 
každý novorozenec. 
Na druhou stranu mě uklidňovalo, že 
vím, jak skvělá je česká neonatologie a že 
mnoho věcí se dá řešit.

Pak se to stalo a dvojčata na svět při-
šla celé 2 měsíce před termínem. Proč 
se tak stalo?

I když to laická veřejnost tak nevní-
má, je vícečetné těhotenství u člověka 
vlastně zdravotní komplikace. Ženská 
děloha není na více plodů evolučně 
adaptovaná, proto je u vícerčat častou 
příčinou předčasného porodu prosté 
mechanické dráždění dělohy, to byl i náš 
případ, odtekla plodová voda a pak už 
to šlo rychle.

A jaké to bylo? Najednou jsou tu děti 
v inkubátoru. Viděl jste jich už velmi 
mnoho… Nejste ten rodič, který je 
překvapený tím, jak maličká mohou 
miminka být. Ale předpokládám, že 
i tak to je šok. Najednou jsou to vaše 
děti. Na co myslí rodiče neonatolo-
gové, když stojí u inkubátoru se svým 
dítětem?

V našem případě to bylo ještě zvlášt-
nější, protože děti se narodily v mé 
službě. Samozřejmě jsem u toho nebyl 

sám, pomáhali mi 
kolegové, ale byl to 
divný pocit jít na 
porodní sál k pří-
jmu vlastních dětí, 
to se s nějakou 
přirozenou radostí 
nedá moc srovná-
vat. Ale vzhledem 
k tomu, že dál už 
šlo všechno dob-
ře, mě počáteční 
obavy rychle přešly 
a mohl jsem se více 
uvolnit a těšit se 
z toho, jaké dělají 
pokroky.

Vaše paní mi v rozhovoru, který jsme 
spolu dělaly, přiznala, že spoustu věcí 
teď vnímá jinak – když to poznala z té 
druhé strany. Že až teď mnoho věcí 
chápe zejména v souvislosti s tím, 
jak je mámě po předčasném porodu. 
Máte to tak taky? Jsou věci, které jste 
pochopil, až když jste se sám stal tá-
tou předčasňátek?

Řekl bych, že vnímání žen se od muž-
ského hodně liší, chápu že Tereza teď 
vidí spoustu věcí jinak, pro mě se ale 
toho zas tolik nezměnilo. Myslím, že 
z mužského pohledu je důležitý spíš 
dostatek informací, aby člověk mohl se 
situací nějak pracovat. V tomto ohledu 
je moje situace hodně odlišná od běžné-
ho tatínka, který přichází na oddělení, 
o němž často nikdy předtím neslyšel. Pro 
mě je spíš novinka, co to vlastně zname-
ná mít doma malé děti, to pro mě bylo 
nezmapované území.

Pečoval jste o své děti jako lékař? Jde 
to vůbec? Nebo jste přenechal zdra-
votní úkony kolegům a byl jste tam 
skutečně „jen za tátu“?

Kromě příjmu jsem je v péči ne-
měl, žádné výkony jsem nedělal, ale 

rozhovor
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Support běžce dlouhých tratí
Sloupek koordinátorky Nedoklubka Katky Fialové
Teď mě poslouchej. Zvládneš to. A víš proč?
Protože jsou tady skvělí lidé, kteří tě milují 
a kteří tě podporují.
— Aaron Sorkin

Milióny žen na světě si stěžují, že muži 
nemají emoce. Jsou chodící racio. 
Jedna a jedna jsou vždy dvě a nic 
mezi. Vše má svou jasně danou de-
finici a škatulku. Dokonce i „nic“ má 
svoji přesně vymezenou přihrádku. 
A přihrádky se mezi sebou rozhod-
ně nebaví.

Žena nemá přihrádky. Nesnáší 
přihrádky. Má chaos, kterému velí 
emoce. Občas nahoru, občas dolů… 
A jedna a jedna jsou někdy dvě, ně-
kdy taky nekonečně mnoho anebo 
to někdy nemá prostě řešení.

Trochu zlehčuji a nadnáším.
Ale to jsou takové ty běžné 

starosti mužů a žen. Kdy samozřej-
mosti jsou samozřejmé. Jenže hra 
o málo bývá děsně nezajímavá. 
A život není jednoduchý a asi za 
našeho života už ani nikdy nebude. 
A jednou z těch nejtěžších věcí na 
něm je žít ho v pravdě. V té naší 
vlastní pravdě. A zároveň respek-
tovat pravdu druhých. A taky racio 
i emoce druhých. Kolikrát jsou tak jiné 
než ty naše, že?

Tak a teď klapka a život s námi začal 
hrát vysokou hru… Nastal čas vyhroce-
ných situací. Racio a emoce spolu. Půjde 
to vůbec?

Mockrát jsem se zamýšlela nad 
tím, kdo to má vlastně „těžší“? Běžec 

dlouhých tratí sám, nebo jeho support? 
Kdo je na tom hůř? A dá se to vlastně 
porovnat a dá se určit, co je víc a co míň?

Často ani nevíme, čeho jsme schopni 
a jak silní, emoční a racionální ve sku-
tečnosti jsme, dokud nepřijde vypjatá 

situace, kdy jsme nuceni mobilizovat své 
síly. I ty nejniternější. Vlastně chci říct 
– právě ty nejniternější. Tady se teprve 
krystalizuje povaha. Tady suďte, že muži 
jsou bez emocí a ženy bez racia. Oprav-
du pořád ještě jsou?

Na první dobrou se nejspíš zdá, že 
„hůř“ na tom bude běžec. On je tím, 

kdo potí krev na trati, kdo čelí bolestem 
v podžebří a zápasí s dechem… Ale co 
ten, který se „jen“ kouká a supportuje? 
Nikdo se přece nechce koukat na bolest 
toho, koho miluje. Ani ten bez emocí ne. 
Být silný prý znamená někomu udělat 

radost, i když máš sám bolest v srd-
ci. A není to právě náš support, kdo 
tohle dělá?

Tak vám nevím, kdo to má těžší. 
A vždyť je to vlastně jedno a ne-
smysl to porovnávat. Jediný smysl 
mi totiž dává a vždycky bude dávat 
síla týmu. Fungovat týmově do po-
sledního detailu – racio s emocemi. 
Nebojovat spolu, ale vzájemně se 
podpořit. Není to lehké, vážně ne. 
Zažila jsem to taky. Ale je to základ 
všeho a je to základ zvládnout 
MOC. Spolehnout se jeden na 
druhého a zároveň být každý sám 
za sebe. Není jiná možnost než být 
pravdivý. Autentický a upřímný. 
Odhodit společenský štítek gende-
rového popisu.

Já a ty. Jedna žena a jeden muž. 
Běžec a support. Chaos a systém. 
Emoce a racio. Klíč a zámek. Vždyť 
to vlastně tak krásně zapadá. No 
ne? Propojení. Nic víc, nic míň a už 

vůbec ne nic mezi.
Protože mnohem důležitější než cíl 

sám je cesta a vše, co k němu vedlo. 
A zejména pak to, kdo nás na ní dopro-
vázel a kým jsme se společně na ní stali.

Se strachem není potřeba bojovat. 
Stačí rozsvítit. A tomu světlu se říká 
LÁSKA.

samozřejmě jsem lehce kontroloval, jestli 
z odborného hlediska odpovídá péče 
ostatních mým vlastním představám. 
Většinu času jsem se soustředil spíše na 
svou novou roli táty.

Vašim dvojčatům jsou nyní 2 roky. 
Jsou to moc hezké děti, musím říct, že 
se vám opravdu povedly! Na Viktorovi 
je znát, že z něj roste velká osobnost, 
Esterka bude velmi krásná!  Jak se 

mají dnes? Mají nějaké následky před-
časného příchodu na svět?

Musím říct, že zastávám názor, že 
žádný předčasný porod není zcela bez 
následků. I na našich dětech vidím 
značnou živost, která, myslím, s před-
časný porodem souvisí. Na druhou stra-
nu děti se předčasně rodily a přežívaly 
i v minulosti a tato skupina dala světu 
i řadu významných osobností, včetně 
Isaaca Newtona, Alberta Einsteina, 

Winstona Churchilla a z Čechů třeba 
Jiřího Menzela. Takže pokud není ná-
sledek vysloveně hendikepující, není se 
vlastně čeho bát.

A na závěr: Co vzkážete tatínkům, 
kteří se čerstvě ocitají na neonatolo-
gickém oddělení a jednoduše se bojí 
toho, co bude?

Ať se nebojí, soustředí se na podporu 
maminky a na pozitivní prožitky.

sloupek
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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

Každý den se v České republice narodí přibližně 23 dětí 
předčasně. V různých nemocnicích, za různých okolností, 

z různých důvodů. Ale jedno mají všechna miminka 
společné. Právě se začíná psát jejich nedoklubí příběh…

Obchůdek jsme vytvořili s cílem dokázat samostatně 
financovat naše nejdůležitější projekty. Každý prodaný 
produkt z našeho Obchůdku udělá radost hned třikrát. 
Nám, vám, ale i novým rodičům, ke kterým se důležité 

informace dostanou včas.

www.nedoklubko.cz/obchudek

Nedoklubko tvoří lidé. Rodiny a zdravotníci. Spojují nás 
podobné příběhy, osudy, stejné nemocniční chodby.

A naším společným cílem je ulehčit cestu těm, kteří 
jsou teprve na začátku. Naším členem se může stát 

kdokoliv. Přidáte se k nám?

Členský příspěvek činí 500 nebo 2400 Kč ročně a je 
použit na provozní náklady Nedoklubka. Jinými slovy, 

díky našim členům můžeme vykonávat naši práci.

Naší celoroční kampaní s názvem Dvanáct sil 
podporujeme neonatologická oddělení v celé České 

republice vybavením jako jsou například pelíšky, 
polohovací pomůcky a dečky do inkubátorů a postýlek, 

monitory hluku, přehozy přes inkubátor, odsávačky 
nebo ohřívačky mléka, kojenecké váhy a podobně.

Miminka do dlaně potřebují sílu, aby svou cestu 
neonatologií zvládla. Společně můžeme pomoci tomu, 
aby miminka a rodiče strávili toto období příjemněji…

láska  odhodlání  bojovnost  víra  důvěra  porozumění
pokora  vděčnost  laskavost  naděje  radost  podivuhodná síla

DVANÁCT SIL KTERÉ CELÝ ROK PROVÁZÍ
MIMINKA DO DLANĚ

www.nedoklubko.cz/dvanactsil

www.nedoklubko.cz/clenstvi

CHCETE NÁM POMÁHAT DLOUHODOBĚ?
Staňte se členy Nedoklubka!

POŠLETE DÁRCOVSKOU SMS
30, 60 NEBO 90 KČ

ve tvaru
DMSmezeraNEDOKLUBKOmezera30
DMSmezeraNEDOKLUBKOmezera60
DMSmezeraNEDOKLUBKOmezera90

na číslo 87 777

Prosíme, podpořte s námi výzkum a prevenci 
předčasného porodu. Každý den navíc se počítá…

Cena DMS je 30, 60, 90 Kč. Více na darcovskasms.cz
Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha.



Pošlete Nedoklubku sílu

Chci poslat Nedoklubku  
sílu přes darujme.cz

I díky Vašemu příspěvku můžeme plnit naše poslání 
a podporovat rodiny předčasně narozených dětí

Jednorázově

Měsíčně

100 Kč 300 Kč

500 Kč ??? Kč

Posílám Nedoklubku sílu 1url.cz/@posilamsilu


