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Když přichází na svět  
miminka do dlaně…
Cílem knihy je, aby těhotné ženy, 
kterým hrozí riziko předčasného 
porodu, nebyly ztracené, nebo 
alespoň ne tak moc ztracené… Aby 
našly odpovědi na široké spektrum 
svých otázek, nebo přinejmenším 
aby věděly, kde hledat a jak za-
čít. Aby se zorientovaly a případně 
i připravily na první dny po před-
časném porodu.

Je samozřejmé, že na předčasný 
porod se připravit nedá. Tato kni-
ha vznikla s vírou, že může v mno-
hém maminkám pomoci a být jim 
oporou.

Na knize se podíleli gynekolo-
gové, porodníci, porodní asistent-
ky, neonatologové, psychologové, 
pediatři, zdravotní sestry a také 
maminky, které si prošly cestou ri-
zikových oddělení nemocnic a je-
jichž příběh je spojen s předčas-
ným narozením jejich dětí.

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

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

Lucie Žáčková, DiS. 
výkonná ředitelka Nedoklubka,  
maminka dcery narozené ve 26. týdnu těhotenství

 foto Martina Herštus

ÚVODNÍ SLOVO



11

Rezonance lásky
Jednoho dne se narodilo děťátko. Dě-
ťátko, které hodně moc spěchalo.

Již od počátku mělo pocítit tíhu osa-
mocení. Ale jen na malou chvíli, pro-
tože to, co k tobě patří, vlastně nikdy 
nemůžeš ztratit. A stejně tak nemůžeš 
ztratit emocionální pouto s maminkou, 
i když už je pupeční šňůra ustřižená 
a dělí tě od ní sklo inkubátoru.

Život si to občas řídí po svém a ně-
kdy nás nejistota z dnů budoucích 
zmrazí natolik, že i dýchat, jíst nebo 
spát se zdá jako nadlidský výkon. 
Často jsem se od dob, kdy se před-
časně narodila naše druhá holčička, 
zamýšlela nad tím, co dělat v takovou 
chvíli, v takové dny. V dny, kterým dá-
vám bodovou hodnotu tak půl bodu 
z deseti. Co jsou moje jistoty v dobách 
nejistoty a jestli nějaké mám. Protože někde přece člověk začít musí. Alespoň pokud 
si nechce strachem, úzkostí a nejistotou stáhnout úplně smyčku kolem hrdla… Nebo 
ne? A po mnohých hlubokých úvahách mi opětovně vychází jedna jediná proměn-
ná, která tu jako jistota je vždy…

A tou je LÁSKA…
Protože tam, kde je LÁSKA, tam není STRACH. V tu chvíli, kdy vás píchá pod sed-

mým levým žebrem, někde v pomyslné kolmici středu klíční kosti… trochu dva palce 
doleva , tak v tu chvíli jen těžko zároveň můžete cítit stažené hrdlo, dech mělký 
a mdlý jako u umrlce a studené krůpěje potu stékající dolů obratel po obratli. To 
není medicínsky možné…

LÁSKA dřímá v každém z nás a dřímá tam i v dny s bodovou hodnotou nula celá 
pět. Prožitky lásky jsou nám prostě a jednoduše vrozené – čekají možná jen na to, 
až je probudíme a jestli je umíme a chceme probudit, i přestože už strach převzal 
plně otěže. Možná už některé věci nezměníme a nevezmeme zpátky, ale vždycky 
můžeme čelit překážkám ruku v ruce s tou silnou a všeprostupující vibrací, která 
naší duši chtíc nechtíc našeptá úsměv a tělo zcela ochromí lavinou horka od hlavy 
až po palce na nohou.

LÁSKA je totiž tou znásobující silou naší existence… LÁSKA je tou jistotou v dobách 
nejistoty…

 foto Zdenka Rosina Bížová
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Hojivý vliv láskyplných vztahů a láskyplných interakcí na náš život již dnes po-
tvrzuje řada studií. Slovy světově uznávaného neurobiologa dr. Daniela Siegela: 
„Vědecké studie dlouhověkosti, duševního zdraví, štěstí, či dokonce moudrosti uka-
zují na podpůrné a láskyplné vztahy a prožitky jako na NEJSILNĚJŠÍ prediktor těchto 
pozitivních rysů v celém našem životě.“

Všechny VZTAHY mění mozek a vrývají do něj stopy – ale úplně nejdůležitější 
v tomto ohledu jsou intimní a láskyplná POUTA, která mění jemné mozkové okru-
hy, tvoří první stopy v mozkové kůře narozených miminek, formují vzpomínky, tok 
paměti a myšlenek, emoce a ten konečný výsledek – vlastní „JÁ“. A funguje to takto 
hned od prvopočátku nového života. Vlastně nejintenzivněji to takto funguje na pr-
vopočátku života.

Jedním z velkých a za mě poměrně hodně úžasných objevů naší éry je, že mozek 
zapojuje své dráhy na základě našeho každodenního života – těch jednotlivých 
drobných kroků v něm, myšlenkových pochodů a zejména pak emočních prožit-
ků. A takovéto opakované zapojování okruhu ho dělá silným. Silnějším než ostatní. 
V překladu tedy řečeno – to, čemu věnujeme nejvíce pozornosti, co děláme každý 
jeden den, jak přemýšlíme, nás nakonec vytváří.

Při narození začíná mozek tvořit nové nervové okruhy na základě příběhu, který 
se začal psát ještě za života prenatálního a který se do mozku malého miminka 
vepisuje pod taktovkou pečovatele, jehož kouzlo je v tu chvíli nejsilnější ze všech, má 
moc LÉČIT, OCHRAŇOVAT, MĚNIT…

Snímky mozku jasně ukazují synchronizaci neboli jakési SLADĚNÍ nebo PROPO-
JENÍ mozku maminky a dítěte. Ale to, co nemohou ukázat, je vnitřní EMOCIONÁLNÍ 
POUTO, které nepatří vlastně ani jednomu z nich a zároveň je jich obou. Je to ko-
munikační kanál beze slov, komunikační kanál srdce, pohledů do očí a instinktů.

Díky obrovským pokrokům v lékařských zobrazovacích metodách, již existují dů-
kazy, že při prvním přikládání dítěte se otiskují do jeho mozku stopy, které formují 
vzorce celoživotního chování, myšlenek, sebeúcty a lásky… Říkejme tomu takové 
mozkové gravírování mentálních map po porodu. Podobná nervově-chemická al-
chymie pokračuje po celý život, ale stále tu zůstává otisk z raného dětství, z dob 
těsně po porodu, který hraje zásadní roli po zbytek života.

Milující vztahy a jejich projevy v podobě doteku, hlazení, chování apod. tedy na-
prosto jasně mění mozek ze všeho nejvýrazněji a MILUJÍCÍ DOTEK stačí ke změně 
mnohého, ne-li všeho.

Když váš mozek ví, že jste s někým, komu můžete věřit, nemusí plýtvat drahými 
prostředky, které mu pomáhají zvládat stres a hrozby. Místo toho může věnovat 
energii např. dolaďování PROCESU LÉČENÍ.

DOTEK (ale třeba např. i lidský hlas, sociální kontakt…) je jeden ze stimulů, který 
aktivuje tzv. parasympatickou část autonomní nervové soustavy. Je to zjednodušeně 
periferní nervstvo, které podle starých učebnic vůlí neovlivníme, dnes je to předmě-
tem diskusí. Je to část nervové soustavy, jejíž funkce je zastřešena slovy „rest and 
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digest“ a která má pod křídly naše vnitřní orgány – trávicí trakt, srdce, plíce – a 80 % 
jejich neuronů je senzorických neboli smyslových.

Takže úplně jednoduše shrnuto, obejmete-li někoho, ovlivníte tím jeho dýchání, 
srdeční činnost, trávení… mimo jiné tím spustíte i vyplavení HORMONU LÁSKY – 
OXYTOCINU, který vyvolává v těle (a obzvlášť v tom malém tělíčku) moc příjemné 
pocity

Miminko, které může pocítit dotek maminčiny kůže a slyší její srdeční ozvy, které 
zná z dob, kdy bylo v bříšku, se daleko lépe se vším vyrovnává. Srovnávají se mu tím 
do příznivých hodnot dýchací frekvence, saturace krve, srdeční akce.

Láska tedy mění všechno, tělo, mozek, vnitřní orgány. Dosaďte si vlastně asi co-
koliv chcete. Protože láska, to jsou v řeči biochemika hormony a hormony v lidském 
těle jsou mocným vládcem.

LÁSKA je totiž tou znásobující silou naší existence… Nekonečně více a nikdy méně…
Navíc tuhle terapii máme všichni u sebe, ve svých rukou, kdykoliv chceme a zcela 

zdarma. Jen ji tak málo využíváme. A svět potřebuje mnohem více těch, co v ni věří!

MUDr. Kateřina Fialová, Ph.D. 
koordinátorka Nedoklubka pro FN Brno,  
maminka dcery narozené ve 30. týdnu těhotenství
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Příběh korektorky na úvod
Moje provázání s Nedoklubkem 
začalo odlišně, než je zvykem. 
S manželem jsme stáli před roz-
hodnutím, jestli při IVF vložit jedno, 
nebo dvě embrya. Samozřejmě 
jsme věděli, že se dvě nedoporuču-
jí, protože jsou vyšší rizika kompli-
kací. Ale naprosto iracionálně jsem 
vždycky doufala ve dvojčátka. Ve 
své naivitě jsem si představovala, 
jak porod bude jednodušší, nebu-
du muset řešit, jestli a kdy další dítě 
(prostě vyleze hned za tím prvním, 
na úvahy nebude prostor). Říkala 
jsem si, že to bude sice na začátku 
hrozně náročné, ale pak budu tě-
žit ze stejného věku tím, že si spolu 
vyhrají, budou mít stejné potřeby, 
nebudu řešit dvě různá vývojo-
vá období naráz apod. Doufám, 
že jsem právě záchvatem smíchu 
prodloužila život všem rodičům ví-
cerčat… S mou čerstvou mateřskou 
zkušeností absolutně nechápu, jak 
to zvládáte jen se dvěma rukama, 
jedním párem očí a bez obraceče času (fanoušci Harryho Pottera vědí). Jestli vám 
permanentně nejde každé oko jinam a k tomu zvládáte sprchu víc než jednou týdně, 
jste pro mě superhrdinové!

Ani po pročtení všech možných studií jsem se pořád nedokázala rozhodnout. 
V říjnu 2019 jsem narazila na nabídku Petry Kašparové, redaktorky Nedoklubka, 
která hledala pro jejich časopis korektorku jako dobrovolnici. Cítila jsem, že přesně 
to potřebuju – poznat příběhy opravdových lidí, kteří si tím prošli, a být trochu víc 
prospěšná společnosti. A jsem šťastná, že si mě Petra ke spolupráci vybrala, obo-
hatilo mě to v mnoha ohledech.

Možná se chytáte za hlavu, jak jsem vůbec nad takovou rizikovou věcí jako vícer-
čata mohla uvažovat. Když opominu svou dětinskou tužbu, určitou roli hrál i můj vyš-
ší věk, kdy jsem měla strach, že už „nestihnu“ druhé. Zvlášť, když to první nám „trvá“ 
tak dlouho. Hormony a biologické hodiny jednoduše umí přehlušit hlas rozumu… Ale 

 foto Dagmar Plotěná
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ne, dvojčátka to nakonec nebyla.  Přesto mi Nedoklubko a tato kniha v těhoten-
ství i po porodu mnohokrát pomohly. Nabídka Nedoklubka na její korekturu přišla 
přesně v den, kdy jsem končila 24. týden těhotenství…

Z těch ryze praktických věcí jsem si dala velký pozor, aby prvotrimestrální scree-
ning proběhl v místě, kde stanovují riziko vzniku preeklampsie. Díky čtení o výzkumu 
pana doktora Kouckého o souvislosti předčasného porodu a zkracování děložního 
hrdla mezi 20.–30. týdnem těhotenství jsem si u svého gynekologa vymínila cerviko-
metrii. To vše mi přinášelo větší klid do těhotenství, přitom jsem věděla, že i negativní 
výsledky jsou ve své podstatě pozitivní, protože se dá leccos zachránit právě díky 
včasnému zjištění. Celkově mi nabyté informace dávaly pocit, že bych se v případě 
potřeby necítila úplně ztracená a zoufalá. Myslím, že jsem i lépe vnímala svoje tělo 
a jeho signály. A jeden obrovský šutr mi ze srdce spadl při dosažení mety 24. týdne 
těhotenství.

Svého muže jsem tedy poněkud vyděsila a následně pobavila, když jsem na 
začátku sedmého měsíce při korektuře knihy vyskočila najednou z gauče a začala 
balit tašku do porodnice. Uvědomila jsem si totiž, že v mém stavu už většina žen 
z příběhů měla porod dávno za sebou, a já nemám sbalený ani kartáček na zuby! 
Přiznávám, v tomto měly prsty rozbouřené hormony, na jejich uchlácholení stačilo 
tu tašku připravit a hodit do chodby.

Naše dcerka na svět naštěstí nespěchala, ba právě naopak. Oproti asi všem 
příběhům v této knize a svým vlastním obavám jsem přenášela. Jak ale těhotenství 
bylo bez komplikací, porod a doba těsně po něm nám to bohužel vynahradily. Čert 
vem porod, sice se dost zkomplikoval, ale co už. Dcerka se však nalokala zakalené 
plodové vody a už den po porodu se zjistilo, že bojuje se silnou infekcí.

Moje unavené a bolavé tělo tak dostalo zásah, na který nebylo připraveno, a to 
přímo do srdce. Beátka musela jít do inkubátoru, aby během léčby hlídali její životní 
funkce a rovnou začali řešit novorozeneckou žloutenku, která se spolu s infekcí ob-
jevila. Zůstala mi tak prázdná náruč a oči pro pláč. Věděla jsem, že je to nutné, že 
to je jen na pár dnů, že se dějí mnohem horší věci, že… Přesto jsem se cítila, jako by 
mě byla jen půlka, a měla jsem hrozné výčitky vůči tomu drobečkovi, který vůbec nic 
z toho zlého, co se mu dělo, nemohl chápat. Přitom ta jediná, na kterou se ve svém 
krátkém životě plně spoléhal – máma – tam nebyla.

Chodila jsem Beátku pravidelně kojit, byť to tak krátce po porodu bylo jen o při-
kládání a pak krmení přes stříkačku. Seděla jsem s ní ve společné místnosti, kde jiné 
maminky odstříkávaly mléko nebo se radily se sestřičkami ohledně kojení či pře-
balování, ale vůbec pro mě okolí neexistovalo. Jen jsem malé šeptala, jak je hrozně 
statečná, že všechno bude v pořádku, kdo všechno ji pozdravuje a posílá pusu, že 
budeme spolu hned, jak antibiotika zaberou – a nikdo a nic nás už nerozdělí. Ona 
na mě koukala tím hlubokým pohledem, díky kterému jsem i já věřila, že to spolu 
zvládneme. „Vrátit“ ji do inkubátoru bylo hrozně náročné, pokaždé jsem odcházela 
v slzách a s výčitkami, že mě malá bude volat, a já tam nebudu.
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Dostala jsem jen dvoudenní „ochutnávku“ toho, co musí maminky nedonošeňá-
tek ustát, a musím říct, že je naprosto bezvýhradně obdivuju. Věřím, že lidé umí být 
ohromně silní, když je to potřeba, ale v matkách je snad síla celého vesmíru. Láska 
k tomu našemu drobečkovi v nás probouzí neuvěřitelné schopnosti.

Díky Nedoklubku jsem poznala příběhy lidí, kteří v sobě našli obrovskou sílu bojo-
vat proti všem úskalím po boku těch největších bojovníků, i když jejich velikost netkví 
právě v rozměrech. Zjistila jsem, že v těch pro mě do té doby děsivých místech – po-
rodnicích – pracují andělé v bílých pláštích, kteří se ze všech sil snaží, aby miminka 
byla v pořádku a cítila se co nejvíc v bezpečí. A také jsem získala neutuchající víru, 
že ať se stane cokoliv, opravdu v tom nebudu sama. Zároveň vidět, že existují šťastné 
konce i tam, kde na začátku vypadalo všechno tragicky, mě zvláštním způsobem 
uklidňovalo.

Jestli jsem se něco naučila, tak věřit. Věřit své maličké, věřit svému tělu, věřit dok-
torům a sestřičkám, věřit svému muži, věřit sobě. Věřte, zázraky se dějí, obzvláště 
těm, kteří na ně věří…

Mgr. Michaela Popelářová, Ph.D. 
korektorka publikací Nedoklubka,  
maminka dcery narozené ve 42. týdnu těhotenství

PŘEDmLUVA
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Čekání na miminko do dlaně…
Ocitla jste se na oddělení rizikové-
ho těhotenství nebo rovnou před 
porodním sálem a vaše miminko 
by správně mělo v bříšku ještě ně-
jakou dobu být? Právě vám patří 
následující řádky.

Nechcete, aby to byla pravda, 
chcete se probudit ze špatného 
snu, který se vám možná teď ob-
čas zdával…

Cítíte se špatně, bolí vás duše 
a nejspíš i tělo. Bojíte se, že poro-
díte předčasně. Lékař vám řekl, že 
by se to mohlo stát.

Dnes? Zítra? Nebo za pár dní? 
Vydržím ještě aspoň měsíc? Může 
se stát zázrak? A k tomu spousta 
dalších otázek, na které vám s jis-
totou nikdo neodpoví. Přesto se 
ptejte na všechno, co vás zajímá, 
a odpovědi si zapisujte. Může vám 
to pomoci rozeznat chvíli, kdy vy 
nebo vaše miminko budete potře-
bovat lékařskou pomoc. Předčas-
ně narozená miminka potřebují 
péči perinatologických center, pokud je předčasný porod už nevyhnutelný, měla 
by být v péči takového centra maminka dřív, než porod nastane. Rozpoznání té 
chvíle proto může být moc důležité. Předčasně narozená miminka potřebují péči 
perinatologických center, pokud je předčasný porod už nevyhnutelný, měla by být 
v péči takového centra maminka dřív, než porod nastane. Někdy to ale není mož-
né… V případě, že se miminko narodí předčasně mimo perinatologické centrum, je 
do nejbližšího vždy co nejrychleji převezeno a je mu poskytnuta ta nejlepší možná 
péče už v době převozu.

Věříte, že jste po dozorem lékařů v bezpečí, ale vůbec si nepřejete v této situaci 
být… Vaše pocity jsou protichůdné a mění se z minuty na minutu, protože pracovat 
s nejistotou, strachem a rozbouřenými hormony není procházka růžovým sadem…

Důvěřujte zdravotníkům, drží nad vámi a vaším drobečkem stráž. A stejně tak 
důvěřujte i svým pocitům, vnímejte své tělo, může vám mnohé napovědět…

 foto Martina Popelářová

ÚVOD



18

Naše motivace

Přejeme si podpořit těhotné ženy, kterým hrozí z různých důvodů riziko předčas-
ného porodu.

Chceme dávat víru a naději v dobré konce, předávat informace, rady a zkuše-
nosti odborníků a maminek, které si rizikovým těhotenstvím prošly. Chceme rodi-
čům, kteří se obávají předčasného porodu, vzkázat, že na ně myslíme a víme, jak 
se cítí. I my jsme si prošli touto cestou, která měla přes všechna úskalí dobrý konec. 
A takových příběhů je většina. Nejste v tom sami.

Ing. Markéta Řehořová 
členka výkonné rady Nedoklubka,  
maminka dcery narozené ve 30. týdnu těhotenství  
a syna narozeného ve 29. týdnu těhotenství

ÚVOD
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Úvodní slovo Daniely Sobotkové
PhDr. Daniela Sobotková, CSc.
Lektorka pro hodnocení psychomotorického vývoje dětí raného věku

Vaše děťátko přijde pravděpodob-
ně na svět předčasně a po naroze-
ní od vás bude asi odděleno, aby 
mu mohla být zajištěna ta nejlepší 
lékařská péče na speciálně vyba-
vených odděleních. Můžete být 
takovou situací zaskočeni a ne-
jste na ni připraveni. Místo radosti 
z očekávaného narození miminka 
se musíte vyrovnávat se směsí ne-
příjemných pocitů a stavů, z nichž 
některé mohou dlouho přetrvávat. 
V takové situaci často rodiče trá-
pí otázka: „Proč se to děje právě 
nám?“ Člověk však není schopen 
na ni odpovědět, což ještě více ze-
siluje jeho pocity nespravedlnosti, 
bolesti nebo obviňování sebe či 
okolí. Jak píše H. S. Kushner (2018) 
ve své knize Když se zlé věci stá-
vají dobrým lidem, je to otázka 
pochopitelná, ale pro další cestu 
životem je nutné se přes ni přenést 
a upnout své myšlenky a veške-
ré síly do současnosti a položit si 
otázku: „Teď, když se mi to stalo, co 
s tím mám dělat?“

RIZIKO PŘEDČASNÉHO PORODU
PRŮVODCE



21

máma je důležitá za všech okolností
mUDr. magdalena Chvílová Weberová
Primářka novorozeneckého oddělení
Nemocnice Havlíčkův Brod

Milí rodiče, možná čekáte na porod, který nastane dlouho před termínem. Možná je 
vaše miminko mnoho kilometrů vzdálené na JIPu, možná v náruči držíte tak trochu 
„jiné dítě“. Jistě jste jiní vědomím sdělené diagnózy a svými obavami o budoucnost 
miminka. Jistě jste jiní přestálými obavami, proplakanými hodinami a každým te-
lefonátem, který mohl sdělit tu nejhorší zprávu. Možná jste se ještě nezačali těšit 
z rostoucího dítěte a možná máte pocit, jako by dítě, dlouho očekávané, nebylo 
vaše. Máte pocit, že toho křehkého človíčka ani neumíte mít rádi… Jistě jste jiní než 
řada dalších rodičů, ale mnoho obav a nevyslovených pochybností je obdobných.
Proto:

 M Sdělujte si své obavy, nejistotu, strach a pocity selhání. Naslouchejte si vzájemně.
 M Věnujte si společný čas. Čas, vlastní rytmus a tempo ponechejte i dítěti.
 M Čas, pohlazení, něžné tulení a jemný dotek mohou zahojit mnoho bolesti těla 

a bolesti z odloučení – počítejte s přestálou bolestí miminka i svojí. Je normální, 
že zpřetrhaná pouta se opravují měsíce.

 M Kojení za pomoci hormonů péče a lásky (oxytocinu a prolaktinu) může pomoci 
postupně hojit bolesti. Miminko je velkou většinou v náruči u maminky blažené 
a spokojené. Náruče potřebuje vaše dítko hodně.

 M Netrapte se, když se kojení nerozběhne hned. Každá kapka mléka od mámy je 
láskyplným darem.

 M Pokud se kojení nepodaří, mějte na paměti, že vaše náruč, jemné, láskyplné do-
teky, vaše blízkost, pohledy, úsměv, jemné promlouvání a váš zpěv při chování 
dítěte v náruči, prostě celková pohoda, dítěti velice pomáhají a jsou pro ně i tak 
bezpečím a jistotou. Posilují vaši vzájemnou blízkost.

 M Nebojte se žádat o pomoc, konkretizujte své požadavky (úklid, vaření, pomoc 
s kojením).

 M Nechtějte být ideálními rodiči, nebojte se chyb. Máte právo být nedokonalí. 
Strach, že nedostojíte všem představám a úkolům, které jste si dali, vás může 
dlouhodobě svazovat a bránit sžívání se s miminkem.

 M Máte právo na únavu, máte právo se zlobit a plakat.
 M Dítě bude jiné než vysněný ideál, kojení nezralého nebo nemocného dítěte (stejně 

jako péče o ně) je zpočátku docela pěkný kolotoč. Nebojte se svěřit dítko babičce 
a spěte, odpočívejte, relaxujte. Věnujte čas spánku i svému odpočinku kdykoli je 
to možné.

RIZIKO PŘEDČASNÉHO PORODU
PRŮVODCE
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 M Nezavírejte se do svých čtyř stěn, předčasný porod nebo nemocné dítě není vaše 
vina ani hanba.

 M Nebojte se vyhledat pomoc odborníků a kontaktujte se s rodiči s podobnými 
zkušenostmi.

 M Nelitujte sebe a nelitujte ani dítě – naučte sebe i je žít s možným zdravotním 
problémem.

„Jiné je Tvé dítě,
jiné ve svém duševním bohatství, jiné v rozvoji svých schopností,

jiné ve vztazích ke světu, jiné ve svém jednání i počínání,
jiné v běžných reakcích.

Je jiné, ale ne horší.“
— Heinrich Behr

Od početí se píše životní příběh nové lidské bytosti

Genetický základ (dar od otce a matky při početí) je prvotní plán, který podmiňuje 
anatomii, růst a vývoj dítěte. Oplozené vajíčko má obrovskou potenci vývoje a ob-
sahuje plán, v němž je skrytá celá budoucnost přicházejícího člověka. Každý jedinec 
má svou vlastní „mozaiku“ z možných variant genů. Základ dědičnosti ovlivňují od 
početí v dobrém nebo ve zlém směrování vývoje vlivy okolí (epigenetika). Jde o děje, 
které ovlivní tělesný i psychický vývoj človíčka jako celku. Psychologie i medicína již 
léta užívají termín „prenatální dítě“. Věda ukazuje, že na životě nenarozeného dí-
těte se podepisují i takové okolnosti, jako je zdravotní stav matky před početím, její 
tělesná hmotnost, neřesti, nebo naopak zdravý životní styl. Některé změny způso-
bené epigeneticky se mohou přenášet do dalších generací. I když jde o problema-
tiku velmi složitou a komplexní, je dobré si uvědomit, že vhodným životním stylem 
v těhotenství, správnou výživou a pozitivním naladěním mysli lze spolurozhodnout 
o zdraví nejen vlastního dítěte, ale i o zdraví svých vnoučátek.

Každý rostoucí „plod“ se vyvíjí v těle matky jako člověk, od počátku. Program 
vývoje je založen již při početí a každé dítě se vyvíjí v neopakovatelnou, originální 
bytost, která půjde životem svou cestou radosti, slz, bolestí, vztahů a lásky.

Být maminkou je povoláním k lásce

Role maminky patří k příběhu ženy. Téměř u každé ženy nadejde čas, kdy se od-
hodlá předat péči, kterou dostala od svých rodičů. Životní etapa časné dospělosti 
má několik úkolů, nejdůležitějším se jeví předání nového života. Dřív než se narodí 
(dokonce dříve než je počato) nové dítě, mají budoucí rodiče určité představy o tom, 
jak jejich role a rodičovský úkol budou vypadat. Vzorce chování, poselství vzájem-
nosti, životní očekávání a postoj k (zázraku a tajemství) života předznamenávají, 

RIZIKO PŘEDČASNÉHO PORODU
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jak se muž i žena budou stavět k početí 
a přijetí nového dítěte. Většina žen do-
spěje k rozhodnutí přijmout dítě. Rodiče 
jsou spolutvůrci nového života (doufejme) 
v láskyplném odevzdání se.

Mateřství má svůj čas a prostor v běhu 
života. Je to zákon zachování rodu, zákon 
předání lásky novému životu. Předání lás-
ky může být (a někdy bývá) úkolem, který 
přijímá dítě, které není biologicky vlastní. 
Rodičovství a péče je životní etapa, ale 
může být naplněna i jiným způsobem, 
než je rodičovství biologické. Někdy život 
připraví jiný úkol, než jsme si přáli, a pak 
je dobré hledat smysl v péči o dítě, kte-
ré přišlo do života nechtěné, nemilované 
a odložené.

Ne všechny ženy mají to štěstí, že se 
maminkou stanou. Několik procent (asi 
6 %) dětí se rodí za pomoci umu medicíny 
a techniky in vitro oplozením. Na tomto 
počátku života stojí často strach, zmařené naděje, bolest překonaných, ale v duši 
uschovaných ztrát. Postupy IVF umí nahradit přirozenou plodnost, ale zároveň za-
sahují do jemného přediva partnerského vztahu. Studie ukazují na fakt, že děti z IVF 
bývají vychovávány úzkostněji, rodiče za ně často řeší i sebemenší potíže. Je to dáno 
tím, že jsou sami vystaveni velkému stresu a psychické nepohodě. Rodiče potřebují 
na „cestě k dítěti“ respekt, čas, trpělivost a podporu.

Technická úroveň a um medicíny umí vrátit zpět do života dítě, které se rodí se 
závažným zdravotním problémem, umí zachránit dítě na hranici viability, ale ne-
umí nahradit jemné procesy, které dále spoluutváří další roviny kvalitního života. 
Nemoc, nedonošenost, stres, nekvalitní výživa, narušená vazba nebo trauma mo-
hou zasáhnout do příběhu vývoje a mohou tak být důvodem mnoha somatických 
a psychických problémů dalších životních etap. Některé traumatizující stopy může 
vyhladit laskavá, citlivá péče. Blízkost a bezpečí, laskavá péče mohou upravit směr 
vývoje a mohou podpořit naplnění vývojového plánu. Jizvy traumat zůstávají, ale 
dá se s nimi dobře jít životem.

Často se během života ptáme proč. Hledání smyslu událostí, které nás potkávají 
a potkaly, jsou obecně lidským hledáním. Na některé otázky odpovědi nejsou, na 
některé otázky dostáváme odpověď za několik dní a na některé až za léta života. 
Důležité jsou stopy důvěry a lásky, které jako rodiče svou péčí zanecháme v osob-
nosti svěřeného malého člověka.

RIZIKO PŘEDČASNÉHO PORODU
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Klid na lůžku
mgr. Zuzana Hořejšová
Psycholog
České Budějovice

„Ležte, odpočívejte a nic nedělejte…“

Tohle doporučení by se v období mimo těhotenství mohlo zdát moc fajn. Odpo-
čívat a nic chvíli nemuset. Pokud je však spjato s rizikovým těhotenstvím a rizikem 
předčasného porodu, pak se může stát pro většinu z nás dost stresujícím a děsivým, 
obzvlášť pokud vás potká již na začátku.

Pokud jste v situaci, kdy vám oznámí pan doktor nebo paní doktorka, že vaše tě-
hotenství je rizikové a měla byste dodržovat klid na lůžku, nebo jste hospitalizována 
v nemocnici na rizikovém oddělení, může se vám honit spousta a spousta myšlenek, 
otázek, strašidelných scénářů a emocí, které vás můžou pohltit. Proč já? Co se bude 
dít? Donosím? Já nemůžu jen ležet a nic nedělat. Nechci do nemocnice, zblázním 
se tam. Kdy mě pustí domů? Kdybych nedělala to a to… Jiní mají tak pohodové tě-
hotenství… A mnoho dalšího.

RIZIKO PŘEDČASNÉHO PORODU
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Je důležité na začátku říct, že všechno to, co se vám honí hlavou, nebo to, jak se 
cítíte, je normální a úplně přirozené. Jste v šoku, máte strach, cítíte úzkost, pocit ne-
jistoty, vzteku, možná máte pocit viny, že jste něco měla udělat jinak, a máte obavu 
o to malinké a o sebe, jak to zvládnete. Zkrátka to neběží podle vašich představ, 
chtěla jste si těhotenství užívat a ono je to všechno trochu jinak.

Tyto pocity a myšlenky jsou opravdu normální a měl by je ve vaší situaci skoro 
každý. Po přečtení příběhů z Nedoklubka zjistíte, že v tom rozhodně nejste sama. Je 
ale třeba, aby tyto pocity nepřesáhly únosnou mez, abyste se s nimi uměla vypo-
řádat a toto období zvládla co nejlépe. A vy ho zvládnete. Bude asi náročnější, ale 
věřte, že za pár týdnů nebo měsíců o něm budete vyprávět. Hlavně si nic nevyčítejte, 
to nejlepší, co můžete pro sebe i malé udělat, je: Dívat se dopředu.

Co může pomoci?

Mluvte o všem. Hrdinství nechte pro jiné. Sdílejte to, co prožíváte, najděte si někoho, 
komu se můžete se vším svěřit. Přestože třeba nemůžete nikam chodit, zkuste se 
neizolovat. Zavolejte každý den kamarádce, mamince, komukoli chcete. Domluvte 
si návštěvu, zkuste najít např. na facebookových stránkách maminky, které si něčím 
podobným již prošly nebo zrovna také procházejí. Věřte, že v takových chvílích vzni-
kají opravdová přátelství. Maminky se stejným osudem vás pochopí jako málokdo 
a vám se uleví. Pokud se stydíte a nechcete o tom, co se ve vás odehrává, mluvit, 
zapisujte si každý den do deníku, vypište se ze svých pocitů, dostaňte je ze sebe na 
papír. Dusit v sobě negativní emoce není dobré. Potřebujete se vyplakat? Plačte. 
Uleví se vám.

Negooglete moc. Asi každá z nás načítá spoustu informací na internetu, ale ne-
přehánějte to a nevěřte všemu, co se tam píše. Udržujte si od všech možných rad 
a informací trošku odstup. Čtěte a věnujte čas spíše tomu, co vám zlepšuje náladu, 
pomáhá vám a uklidňuje vás, než co vás děsí. Strašáků si každá ve své hlavě umíme 
vytvořit až dost, není třeba přidávat zbytečně další.

Pište si své dotazy. Máte spoustu otázek ohledně svého zdravotního stavu a stavu 
miminka? Napište si je dopředu na papírek a zeptejte se svého lékaře. Často se 
stává, že se vám na kontrole vše, na co jste se chtěla zeptat, nevybaví, a doma vás 
to pak hlodá. Klidně si i pište, co jste se dozvěděla. Ať to nezapomenete.

Mějte režim. Ať už jste na lůžku doma nebo v nemocnici, udržujte si režim dne 
uzpůsobený svému zdravotnímu stavu. Naplánujte si program. Hygiena, jídlo, 
čtení, relaxace. Někomu také pomáhá se hezky obléknout. Nemusíte být v py-
žamu, vezměte si něco, v čem se budete cítit dobře. Nebudete se pak cítit jako 
nemocná.

RIZIKO PŘEDČASNÉHO PORODU
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Využijte čas, který najednou máte, 
a věnujte ho něčemu, co jste už 
dávno chtěla dělat, ale neměla 
jste na to čas, dělejte něco, co vás 
baví. Můžete koukat na seriály, na 
divadelní představení na YouTube, 
stáhnout si aplikaci na učení se ja-
zyka (např. Duolingo, Kubova En-
glish a další), číst knížky, vyzkoušet 
různé relaxace např. poslouchat 
podcasty či hudbu. Zkuste z vol-
ného času něco vytěžit. Kdy jindy 
budete mít tolik času jako teď.

Vytvořte si příjemné prostředí. Po-
kud jste v nemocnici, poproste ně-
koho blízkého, ať vám přinese věci, 
které potřebujete, hodí se vám 
(např. dlouhá nabíječka, která do-
sáhne až na stoleček k lůžku), ale 
i něco, co vám pomůže cítit se tam 
lépe. Třeba vlastní polštář. Lůžka 
jsou často nepohodlná a těhoten-

ský polštář umí zázraky. Pokud jste doma, nechte si dát vše poblíž, nechte si zapálit 
svíčku, obklopte se hezkými věcmi.

Za chvíli se z toho všeho stane jen vzpomínka. Představujte si, jak za pár týdnů či 
měsíců budete na toto období už jen vzpomínat, stres bude pryč. Bude vše za vámi. 
Budete vědět, že jste to zvládla, protože vy to zvládnete.

Odměňujte se za to, jak to všechno zvládáte. Vymyslete si, co by vám udělalo radost, 
a dopřejte si to. Zasloužíte si to.

Zkuste se usmát.

A pokud vás potká předčasný porod jako mě, tak věřte, že se vám narodí ten nej-
větší bojovník, co si bude umět jednou se životem poradit. Uvnitř před svými dětmi 
smekám a obdivuju je každý den. Narodili se sice malincí, ale uvnitř byli vždycky 
moc silní. Kolikrát víc než já sama.
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Nejčastější komplikace v těhotenství 
spojené s rizikem předčasného 
porodu

doc. mUDr. michal Koucký, Ph.D.
Vedoucí lékař oddělení rizikového těhotenství
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Předčasný porod může vyvolat řada faktorů. Některá rizika předčasného porodu 
lze ovlivnit, jiná nikoliv. Mezi ta neovlivnitelná patří například příčiny dané geneticky. 
Ovlivnit naopak lze například chování rodičky během těhotenství.

Mezi časté příčiny předčasného porodu patří:
 M Nejrůznější druhy nitroděložní infekce, kdy zánět z pochvy přejde do dělohy a na 

plodové obaly a poté do plodové vody. Infekce a pohlavně přenosné choroby, 
jako je třeba trichomoniáza, infekce mykoplasmaty a ureoplasmaty nebo infekce 
dělohy či plodové vody, jsou považovány za příčinu téměř poloviny předčasných 
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porodů. Odborníci mají podezření, že zánět vede k uvolňování prostaglandinů, 
což je látka, která vyvolává porod obvykle na konci těhotenství. Stejný nepříznivý 
vliv může mít i neléčená infekce močového ústrojí.

 M Imunologické faktory.
 M Poruchy funkce placenty, které mohou nastat z různých příčin. Do této skupiny 

příznaků patří i preeklampsie. Ta sama o sobě předčasný porod nevyvolává, ale 
závažným způsobem poškozuje plod i matku, takže je obvykle nutné předčasný 
porod uměle vyvolat.

 M Vícečetné těhotenství.
 M Vrozené vady dělohy a pooperační změny na děložním čípku (hrdlu), kdy je po-

škozena jeho uzávěrová funkce; to se týká i změn po ošetření čípku konizací, což 
je poměrně běžný zákrok u mladých žen v reprodukčním věku.

 M Nemoc na straně matky, zejména cukrovka či vysoký krevní tlak. Zvýšené rizi-
ko předčasného porodu mají i obézní ženy nebo ženy trpící poruchou příjmu 
potravin.

 M Anomálie plodu.
 M Užívání návykových látek během těhotenství.
 M Roli pravděpodobně hrají i genetické predispozice.
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Vícečetná těhotenství
mUDr. Andrea Pašková, Ph.D.
Lékařka Centra fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Co je vícečetné těhotenství?

Jedná se o stav, kdy se v děloze současně vyvíjí a posléze i rodí více plodů.
Ještě před dvaceti lety se rodila na 80 porodů jedna dvojčata. V současné době 

se počet narozených dvojčat téměř zdvojnásobil (1 : 50). Nárůst z velké části souvisí 
i se zvyšujícím se počtem párů léčících se pro neplodnost.

Dvojčata se rodí častěji matkám starším 35 let. Vyšší pravděpodobnost na početí 
dvojčat mají i matky plánující čtvrté a další dítě. S počtem předešlých těhotenství se 
totiž šance na vícerčata zvyšuje také.

Základní rozdělení

Jak může dojít ke vzniku vícečetného těhotenství? Je to dáno oplodněním jednoho 
nebo více vajíček jednou nebo více spermiemi. Dvojčata mohou být jednovaječná, 
nebo dvojvaječná.

Jednovaječná dvojčata
Jednovaječná dvojčata jsou vzác-
nější, je jich 25 % z celkového počtu 
dvojčat. Jednovaječná dvojčata 
vzniknou oplodněním jednoho va-
jíčka jednou spermií. Tato dvoj-
čata jsou stejného pohlaví, jsou si 
nápadně podobná a mají i vel-
mi podobné duševní vlastnosti 
a schopnosti.

Oplozená buňka či embryo se 
na začátku svého vývoje rozdělí 
na dvě části, ze kterých se vyvíjejí 
dva samostatné plody. Ve čtvrtině 
případů se vajíčko rozdělí do tří 
dnů po oplodnění, každý zárodek 
tak má svou vlastní placentu a oba 
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plodové obaly (odborně amnion a chorion, proto se taková dvojčata označují jako 
biamniální bichoriální, zkratka bi-bi). Plody jsou od sebe odděleny podobně jako 
u dvojvaječných dvojčat, ale jejich genetická výbava je na rozdíl od dvojvaječných 
dvojčat shodná.

Dojde-li k rozdělení rýhujícího se vajíčka mezi 3. a 7. dnem od početí (tedy v době, 
kdy se vajíčko uhnízďuje v děložní sliznici), mají oba zárodky pouze jednu placentu 
a jeden vnější plodový obal (chorion), ale dva vnitřní plodové obaly (amnion). Tak-
to vznikají přibližně tři čtvrtiny jednovaječných dvojčat. Odborně se označují jako 
biamniální monochoriální (mo-
no-bi). Nejvzácnějším případem 
(asi 1 % všech jednovaječných 
dvojčat) je rozdělení oplozeného 
vajíčka mezi 8. a 12. dnem. Tako-
váto dvojčata mají jednu společ-
nou placentu a vyvíjejí se v jedné 
společné dutině plodového vejce 
(nejsou oddělena žádným plo-
dovým obalem), odborně se jim 
říká monoamniální monochoriál-
ní (mono-mono). Tento typ dvoj-
četného těhotenství má nejvyšší 
riziko vzniku různých komplikací.

Velmi raritně mohou vzniknout 
srostlá (siamská) dvojčata, kte-
rá vznikají neúplným rozdělením 
embrya, vznikají tak dvě částečně 
srostlé bytosti.

Dvojvaječná dvojčata
Dvojvaječná dvojčata vznikají 
oplodněním dvou vajíček dvěma 
odlišnými spermiemi.

Mohou, ale nemusí být stejné-
ho pohlaví a nejsou si tak fyzicky 
a psychicky nápadně podobná 
jako jednovaječná dvojčata.

Každé dvojče má svou vlastní 
placentu i obě plodové blány, jsou 
tedy vždy biamniální bichoriální 
(bi-bi) a každé si nese svou vlastní 
odlišnou genetickou výbavu.

Bi-bi dvojčata jsou nejčastějším typem 
dvojčat a často jsou považována automaticky 
za dvojvaječná, ale to je nesprávné zjednodušení, 
bi-bi dvojčata mohou být i jednovaječná.

A –  Jednovaječná mono-bi dvojčata (nejčastější 
typ jednovaječných dvojčat)

B –  Jednovaječná mono-mono dvojčata 
(nejvzácnější a nejrizikovější typ dvojčat)

C –  Jednovaječná bi-bi dvojčata
D –  Dvojvaječná bi-bi dvojčata se srostlou 

placentou (ke srůstu placenty dochází 
v průběhu těhotenství)

E –  Dvojvaječná bi-bi dvojčata (nejčastější typ 
dvojčat vůbec)
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Nejčastější komplikace vícečetného těhotenství

Z pohledu medicíny je každé vícečetné těhotenství určitým rizikem jak pro ženu, tak 
pro plody. Lidské tělo je totiž předurčeno pro jednočetné těhotenství.

Organismus ženy je zatěžován dvojnásobně, případně vícenásobně podle počtu 
plodů. Zejména děloha, srdce s celým oběhovým systémem, plíce, játra, ledviny 
a hormonální systém, díky kterému se vytváří orgány, jsou vystaveny ve druhém 
a třetím trimestru obrovským nárokům na zdárný vývoj plodů.

Vícečetné těhotenství s sebou přináší i větší nebezpečí vzniku různých těhoten-
ských problémů, např. těžší formy těhotenského zvracení, chudokrevnost, krvácení, 
vysoký tlak, hrozící potrat, preeklampsie, cukrovka, větší množství plodové vody, po-
rucha růstu jednoho nebo obou plodů, předčasný porod, a proto vyžaduje i zvýšený 
lékařský dohled (zejména pokud jde o jednovaječná dvojčata) a často i preventivní 
hospitalizaci.

Největším rizikem vícečetného těhotenství je předčasný porod.
Důsledkem předčasných porodů je nízká porodní hmotnost, se kterou úzce souvi-

sí zvýšené riziko novorozeneckých úmrtí i vyšší pravděpodobnost poškození v době 
kolem porodu. Za dítě s nízkou porodní hmotností považujeme novorozence, jehož 
porodní hmotnost je nižší než 2 500 g. Jelikož v České republice činí průměrná po-
rodní hmotnost u dvojčat asi 2 400 g, je zřejmé, že těhotenství u dvojčat je i z tohoto 
pohledu rizikové.

Příčinou nízké porodní hmotnosti může být i opoždění nitroděložního růstu. To 
nastává nejčastěji v posledním trimestru a může se týkat jednoho nebo obou dvoj-
čat. Nejčastější příčinou je nedostatečná funkce placenty jednoho plodu, která vede 
k tomu, že tento plod zaostává v růstu. Je potřebné pravidelné sledování funkce 
placenty ultrazvukem.

Důležité je včasné rozpoznání vícečetného těhotenství. Od 6. týdne těhotenství lze 
vícečetné těhotenství ultrazvukem obvykle zjistit. Odlišení jedno- a dvojvaječných 
dvojčat je nejlépe možné do konce I. trimestru. Vícečetné těhotenství lze ale zjistit 
i při vyšetření hormonálních hladin, konkrétně těhotenského hormonu hCG. Hodnoty 
hormonu hCG jsou podle počtu plodů násobně větší než u jednočetného těhotenství.

Specifické problémy jednovaječných dvojčat, transfuzní syndrom: 
diagnostika a možnosti léčby

Jednovaječná dvojčata jsou z pohledu vzniku rizik vrozených vývojových vad ohro-
ženější, než je tomu u jednočetných těhotenství. Udává se, že jde o riziko dvoj- až 
trojnásobné.

Závažnou komplikací u vícečetného těhotenství je asymetrický růst. Dvojčata i za 
normálních okolností mohou mít různou velikost, ale v určitých případech se tato 
rozdílnost může velmi prohloubit. Toto postihuje zejména jednovaječná dvojčata, 
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která mají společnou placen-
tu. V placentě mohou vzniknout 
spojky mezi cévami, které způ-
sobují, že jeden plod si odebírá 
na úkor toho druhého více krve 
a živin. Takto jsou potom ohro-
ženy oba plody, protože jeden 
plod strádá a druhý plod, který 
dostává více krve, není schopen 
toto množství zpracovat a vypo-
řádat se s ním. Tomuto stavu ří-
káme transfuzní syndrom dvoj-

čat (odborně z angličtiny twin-to-twin transfusion syndrome). Projevy většinou 
nejsou do 20. týdne patrné. Později dvojče dárce neprospívá, má mnohem menší 
váhu, než odpovídá pro daný týden těhotenství, má málo plodové vody a jeho 
celkový stav se zhoršuje. Naproti tomu dvojče příjemce je větší, má velké množ-
ství plodové vody a později se jeho stav také zhoršuje. Menší, více ohrožený plod 
může odumřít. Abychom zachytili tento stav, jsou potřebné časté ultrazvukové 
kontroly obou plodů. V případě zjištění twin-to-twin transfuzního syndromu lze 
provést laserem vypálení spojek cév v placentě. Částečně uleví i odsátí určitého 
množství plodové vody u plodu, který jí má přespříliš. Při zhoršení stavu plodů je 
nutno těhotenství ukončit.

Porod dvojčat, riziko předčasného porodu, plánované ukončení 
těhotenství u jednovaječných dvojčat, centralizace  
do perinatologických center

Největším rizikem vícečetného těhotenství je předčasný porod.
Zkušenosti sice dokazují, že pro dvojčata je příznivější těhotenství trvající 37–38 tý-

dnů, přesto až 50 % všech dvojčetných těhotenství končí před 37. týdnem. Porody 
v období mezi 26.–37. týdnem těhotenství jsou u dvojčat až 10krát častější než u sa-
mostatně narozených dětí. Při předčasném porodu hrozí u narozených dvojčat ne-
bezpečí dýchacích a neurologických komplikací.

Hlavní příčinou předčasného porodu u dvojčat je nadměrné roztažení dělohy, 
které vede k její dráždivosti a následně ke zkracování porodních cest a otevírá-
ní děložního hrdla. To je možné ovlivnit pravidelnými kontrolami děložního hrdla 
a včasnou hospitalizací. Dvojčata se rodí průměrně ve 37. týdnu těhotenství, trojčata 
ve 33. týdnu těhotenství.

Stejně jako je každé vícečetné těhotenství rizikové, je i následný porod rizikový. 
V případě dvojčat je vyšší riziko než u porodu jednoho dítěte. Proto by každý porod 
dvojčat měl proběhnout v dobře vybavené porodnici (v perinatologickém centru).
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Vedení porodu u vícečetných 
těhotenství

Kvůli poloze jednoho, případně 
obou plodů je často nutné přistou-
pit k porodu císařským řezem.

Plody mohou být v děloze ulo-
ženy v různých kombinacích po-
loh. Rozhodnutí o způsobu vedení 
porodu závisí na délce těhoten-
ství, uložení plodů i na zkušenosti 
porodníka. Pokud první plod na-
léhá na porodní cesty hlavičkou, 
je obecně možné porod vést při-
rozeně. Při ostatních variantách 
naléhání prvního plodu a při troj- 
a víceplodovém těhotenství je do-
poručeno ukončit těhotenství císař-
ským řezem.

Těhotenství jednovaječných 
dvojčat se vždy ukončují dříve a cí-
sařským řezem, obvykle okolo 37. týdne. Těhotenství jednovaječných dvojčat, která 
jsou uložena pouze v jednom vaku plodových obalů, se musí ukončit vždy císařským 
řezem ještě o zhruba týden až dva dříve.

Jaké mohou být výhody a komplikace přirozeného porodu dvojčat?
Oba plody bývají menší než plod u jednočetného těhotenství, takže nepoměr 

mezi velikostí hlaviček a pánví bývá raritní. Na druhou stranu v důsledku nadměr-
ného roztažení dělohy může někdy docházet k její oslabené funkci během porodu 
i po něm. Někdy je proto potřebné stahování dělohy posílit. Po porodu nedostatečně 
stažená děloha může vést k většímu poporodnímu krvácení. Během přirozeného 
porodu je více ohrožený druhý plod. Po porodu prvního plodu se děloha částečně 
stáhne, to vede ke zhoršení průtoku krve a živin druhému plodu, kterému v tuto chvíli 
může chybět kyslík. Proto intenzivně sledujeme ještě neporozený plod a aktivně 
přistupujeme k jeho porodu.

Dobrou zprávou je, že dvojčata se dají velice úspěšně kojit, je možné se naučit 
kojit dvojčata v tandemu, tedy obě najednou.
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Zánět a infekce plodové vody, 
předčasný odtok plodové vody

prof. mUDr. marian Kacerovský, Ph.D.
Vedoucí lékař perinatologického centra
FN Hradec Králové

Zánět a infekce plodové vody

Za normální situace je plodová voda sterilní, bez přítomnosti mikroorganismů či je-
jich nukleových kyselin. Nicméně bakterie z pochvy mohou u některých žen překonat 
bariéru děložního hrdla a dostat se do prostoru mezi děložní stěnou a plodovými 
obaly. Následně bakterie mohou překonat plodové obaly a dostat se do plodové 
vody. Přítomnost mikroorganismů či jejich nukleových kyselin v plodové vodě ozna-
čujeme jako mikrobiální invazi do amniální dutiny.

Mikroorganismy v plodové vodě jsou rozpoznány specializovanými receptory 
lokalizovanými na amniu, vnitřní vrstvě plodových obalů, jež je v kontaktu s plo-
dovou vodou. Jedná se o tzv. receptory pro nebezpečné vzory. Jejich aktivace je 
spojena s rozvojem zánětlivé reakce a následnou produkcí zánětlivých mediátorů 
(interleukiny, cytokiny, chemokiny) plodovými obaly. Tyto zánětlivé mediátory jsou 
uvolňovány do plodové vody. Tam se jejich hladina významně zvyšuje oproti nor-
málnímu stavu a dochází tak k rozvoji zánětu v plodové vodě. Současnou přítom-
nost mikroorganismů a zánětu v plodové vodě označujeme jako infekci plodové 
vody.

Některé zánětlivé mediátory, které se uvolňují z plodových obalů při aktiva-
ci receptorů pro nebezpečné vzory, přitahují určitý typ bílých krvinek (neutrofily) 
z dělohy do placenty a plodových obalů. Dochází tak k masivnímu nahromadění 
neutrofilů v plodových obalech a placentě. Tento nález je při následném histopa-
tologickém vyšetření placenty a plodových obalů po porodu označován jako histo-
logická chorioamnionitida.

Nově byl také popsán sterilní zánět plodové vody. Jedná se o situaci, kdy jsou 
v plodové vodě zvýšené hladiny zánětlivých mediátorů, ale není tam prokázána 
přítomnost mikroorganismů. K této specifické situaci dochází:

 M Při některých změnách v plodových obalech spojených s uvolněním látek zva-
ných alarminy z plodových obalů do plodové vody. Tyto látky jsou rozpoznány 
receptory pro nebezpečné vzory v plodových obalech. Jejich aktivace vede k pro-
dukci zánětlivých mediátorů do plodové vody.
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 M Když je přítomen zánět v prostoru mezi děložní stěnou a plodovými obaly. Zánět 
dráždí plodové obaly, které následně produkují zánětlivé mediátory do plodové 
vody.
Zánět a infekce plodové vody se nejčastěji vyskytují u těhotenství komplikovaných 

předčasným porodem se zachovalým vakem blan, předčasným odtokem plodové 
vody a krátkým děložním hrdlem. U těchto situací je frekvence zánětu a infekce plo-
dové vody nepřímo úměrná stáří těhotenství. Čím je těhotenství starší, tím je riziko 
těchto komplikací nižší a naopak. Velmi vzácně se zánět a infekce mohou vyskytnout 
i u těhotenství bez těchto komplikací. Přítomnost zánětu a infekce v plodové vodě je 
obecně špatným prognostickým faktorem. Je spojena se zvýšeným rizikem brzkého 
potratu či předčasného porodu. Přítomnost zánětu a infekce plodové vody může 
mít také velmi negativní krátkodobé (časná novorozenecká sepse) a dlouhodobé 
(dětská mozková obrna, psychomotorické defekty) dopady na novorozence.

Zánět a infekce plodové vody probíhají velmi často (téměř typicky) subklinicky, bez 
jakéhokoliv odrazu v systémové cirkulaci matky. To znamená, že přítomnost zánětu 
a infekce v plodové vodě nelze zjistit rutinním laboratorním vyšetření vzorku mateř-
ské krve. Ke zjištění přítomnosti infekce či zánětu v plodové vodě musí být vyšetřena 
přímo plodová voda. Vzorek plodové vody je nutné odebrat amniocentézou. Stano-
vení zánětu v plodové vodě je v praxi poměrně snadné. K vyšetření na přítomnost 
zánětu v plodové vodě se běžně používá stanovení hladiny interleukinu-6 v plodové 
vodě. Jedná se o vyšetření rychlé (desítky minut), levné a relativně dobře dostupné.

Stanovení mikrobiální invaze do amniální dutiny je více náročné, neboť bakterie 
způsobující infekci plodové vody jsou často bakterie nezachytitelné standardními 
kultivačními technikami. Proto je nutné k vyšetření plodové vody použít kombinaci 
standardních kultivačních metod a nekultivačních metod vyšetřujících přítomnost 
bakteriálních nukleových kyselin v plodové vodě. Z toho vyplývá, že stanovení pří-
tomnosti mikroorganismů v plodové vodě je časově náročné (dny), finančně ná-
kladné a není dostupné na každém pracovišti.

Zánět a infekci plodové vody je možné při jejich včasném odhalení poměrně 
úspěšně léčit nitrožilně podanými antibiotiky. Soudobé publikace ukazují, že použití 
trojkombinace antibiotik (ceftriaxon, klaritromycin, metronidazol), či podání samot-
ného klaritromycinu má velmi dobrou účinnost na léčbu infekce či sterilního zánětu 
plodové vody u těhotných žen s rizikem předčasného porodu, předčasným odtokem 
plodové vody před termínem porodu a s krátkým děložním hrdlem.

Předčasný odtok plodové vody před termínem porodu

Plodové obaly společně s placentou tvoří neporušený vak, který obsahuje plod 
a plodovou vodu. Vak blan je umístěný v dutině děložní. Plodové obaly mají část 
plodovou (amnion a chorion) a mateřskou (decidua). Amnion je v kontaktu s plo-
dovou vodou, která je ve druhém a třetím trimestru tvořena převážně močí plodu. 
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Decidua je v kontaktu se stěnou dělohy. Plodové obaly podstupují v průběhu těho-
tenství změny (tzv. remodelace), kterými se přizpůsobují na růst a velikost plodu 
a také na změny množství plodové vody. V posledních týdnech těhotenství dochází 
ke ztenčení plodových obalů, což vede ke snížení jejich pevnosti – zejména v části 
plodových obalů nad oblastí děložního čípku. Tato zeslabená část plodových obalů 
pak krátce před nástupem porodu či v jeho průběhu praská. Tím dochází k odtékání 
plodové vody skrze hrdlo děložní a pochvu ven mimo tělo těhotné ženy. Zároveň se 
také otevírá komunikace mezi sterilním prostředím uvnitř vaku blan a nesterilním 
prostředím pochvy, které je bohaté na bakterie.

Pokud dojde k porušení plodových obalů před nástupem děložních kontrakcí 
(alespoň 1–2 hodiny), hovoříme o předčasném odtoku plodové vody. Pokud k po-
rušení vaku blan navíc dojde před dokončeným 37. týdnem těhotenství, hovoříme 
o tzv. předčasném odtoku plodové vody před termínem porodu (PPROM).

PPROM komplikuje zhruba 2–4 % všech těhotenství a je zodpovědný za přibližně 
30–40 % všech předčasných porodů. Nejčastěji dochází k PPROM mezi 34. a 37. tý-
dnem těhotenství, kdy poté hovoříme o tzv. pozdní PPROM.

PPROM nemá jen jednu příčinu. Jde velmi často o multifaktoriální onemocnění. 
V posledních letech došlo k velké změně v pohledu na příčinu PPROM. V minulosti byl 
PPROM jednoznačně považován za důsledek přítomnosti infekce či zánětu v plodo-
vé vodě. Dnes ale víme, že infekce nebo zánět se v plodové vodě vyskytuje zhruba 
jen v jedné třetině těhotenství s PPROM. V současnosti proto považujeme PPROM 
především za onemocnění plodových obalů, kdy dochází k předčasnému (urychle-
nému) stárnutí buněk plodových obalů. Tento proces vede ke ztenčování plodových 
obalů v celém jejich rozsahu a následně ke ztrátě jejich pevnosti. Zjednodušeně ře-
čeno životnost plodových obalů není u PPROM naprogramována na zhruba 40 tý-
dnů jako u normálně probíhajícího těhotenství, ale na dobu kratší 37 týdnů. Druhým 
typickým mechanismem, který vede k PPROM, je krvácení z placenty v průběhu 
těhotenství. Při krvácení v těhotenství dochází k tvorbě modřin mezi částí placenty či 
plodovými obaly a děložní stěnou. Z těchto modřin se uvolňuje látka zvaná trombin, 
aktivuje kaskádu dějů, již vyúsťují ve ztenčení plodových obalů, což je spojeno se 
ztrátou jejich pevnosti. Třetí hlavní příčinou je infekce či zánět v plodové vodě, který 
taky vede ke ztrátě pevnosti plodových obalů a jejich následnému prasknutí.

PPROM je velkým problémem současného porodnictví, neboť se jedná o one-
mocnění, které je zatím nepredikovatelné (nejsme schopni odhalit ženy se zvýšeným 
rizikem rozvoje PPROM či zatím subklinicky probíhající PPROM) a také nepreventa-
bilní (není lék či opatření, které by snižovalo riziko vzniku PPROM). To znamená, že 
v okamžiku, kdy se u pacientky vyskytnou symptomy – odtékající plodová voda –, je 
rozběhlá již celá kaskáda dějů, která vedla ke ztenčení a ztrátě pevnosti plodových 
obalů. Celý tento proces probíhal již řadu dnů či týdnů, až finálně nakonec vyús-
til v porušení plodových obalů a odtoku plodové vody. Tedy ke klinické diagnóze 
PPROM.
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Jak je PPROm diagnostikován?

Zlatým standardem pro diagnózu PPROM, kterým je rozpoznáno více než 90 % 
všech případů, je sdělení těhotné ženy o odtoku plodové vody, jež je potvr-
zeno přímou vizualizací odtékající plodové vody děložním hrdlem či potvrzení 
její přítomnosti v zadní klenbě poševní při vyšetření zrcadly. K potvrzení odto-
ku plodové vody lze však použít biochemické testy. Nejjednodušší, ale nejméně 
přesné potvrzení odtoku plodové vody je použití Temešváryho činidla (reaguje 
na změnu pH). Činidlo se nakape na hygienickou vložku, kterou měla těhotná 
žena s PPROM. Pokud vložka obsahuje plodovou vodu, dojde ke změně barvy 
činidla. Existují ale specifické testy detekující přítomnost specifických proteinů, 
které se vyskytují pouze v plodové vodě – např. insulin like growth-binding pro-
teinu-1 (Actim-PROMTM test) či placentárního alfa mikroglobulinu-1 (AmnisureÒ 
test). Snížené množství plodové vody při ultrazvukovém vyšetření nemůže samo 
potvrdit diagnózu PPROM, může však v některých případech přispět ke stano-
vení diagnózy.

Jak můžeme PPROm léčit?

Při PPROM je ve vaku blan často jen zbytkové množství plodové vody. Přestože 
plod pravidelně močí a má snahu si vodu doplnit, tato stále odtéká do pochvy 
perforačním otvorem v plodových obalech. Navíc je otevřená komunikace mezi 
sterilním prostředím, ve kterém je plod, a nesterilním zevním prostředím a je zde 
riziko vzestupu bakterií z pochvy přímo do vaku blan. Při ztrátě plodové vody po 
24. týdnu těhotenství může plod ve vaku blan bez plodové vody vydržet řadu týdnů 
bez větších problémů. Bohužel riziko vzestupu bakterií do vaku blan je spjato s rizi-
kem vzniku infekce v plodové vodě. Musíme si uvědomit, že porušené obaly nedo-
kážeme zacelit. Tedy zašít, zalepit či jinak spravit. Obecně nám tedy zbývají jen dvě 
možnosti, které jsou extrémní: plod porodit (tzv. aktivní postup), nebo jej ponechat 
v děloze i přes odtékající plodovou vodu (tzv. vyčkávací postup). Při rozhodování 
o dalším postupu se musí vzít v potaz tato fakta:

 M Riziko infekce nebo zánětu plodové vody je zhruba 30 %.
 M Čím později dojde k porodu, tím bude nižší riziko úmrtí a možných zdravotních 

komplikací pro novorozence.
 M Otevřená komunikace mezi plodem a zevním prostředím je spojena s rizikem 

sekundární infekce.
 M Je přítomno zvýšené riziko předčasného odloučení placenty.

Při rozhodování o dalším postupu u těhotné ženy s PPROM se musí nejprve 
vyloučit:

 M zjevné známky infekce,
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 M přítomnost závažného krvácení, neboť PPROM je často spojen s předčasným 
odloučením placenty,

 M poruchy okysličování plodu.
Je-li přítomna jedna či více z těchto situací, je nutné zvolit aktivní postup a vést 

těhotenství k porodu.
Následně by pozornost měla být zaměřena na stáří těhotenství, v kterém k PPROM 

došlo. Před dokončeným 34. týdnem těhotenství je jednoznačně doporučován vy-
čkávací postup. Tento postup je lepší než aktivní, protože:

 M většina PPROM je bez infekce plodové vody,
 M posunutím porodu do vyšších týdnů dojde ke snížení rizika komplikací pro novo-

rozence způsobených nezralostí,
 M absence plodové vody ve vaku po 24. týdnu těhotenství již plodu příliš nevadí.

Vyčkávacím postupem pomůžeme 2/3 dětí z těhotenství s PPROM. Příliš však 
nepomůžeme jedné třetině dětí z PPROM těhotenství, kde byla přítomna infekce 
a zánět v plodové vodě, neboť při vyčkávacím postupu je expozice plodu tomu-
to nepřátelskému prostředí delší. Proto novorozenci z PPROM těhotenství s infekcí 
plodové vody, která byla řešena vyčkávacím postupem, mají po narození vyšší ne-
mocnost než novorozenci z těhotenství s PPROM, která jsou při potvrzení infekce 
a zánětu v plodové vodě řešená aktivním postupem.

Tudíž optimální možností řešení PPROM je takzvaný personalizovaný postup. 
Tedy postup, který je „ušit na míru“ pro každou těhotnou ženu a její plod na pod-
kladě znalostí o přítomnosti či chybění infekce nebo zánětu v plodové vodě. Ke 
stanovení těchto komplikací není možné využít běžné používané ukazatele zánětu 
z mateřské krve (CRP, leukocyty), neboť infekce nebo zánět plodové vody probí-
hají ve většině případů subklinicky a neodráží se v systémové cirkulaci těhotné 
ženy. K personalizovanému postupu je nutné mít dostupný malý vzorek plodové 
vody, odebraný výkonem zvaným amniocentéza. Ta se provádí vpichem tenké 
jehly pod ultrazvukovou kontrolou přes stěnu břišní do dělohy. Výkon nebolí a lze 
ho přirovnat délkou a diskomfortem pro těhotnou ženu k odběru krve ze žíly. 
Výkon je pro plod zcela bezpečný. Špička jehly je totiž stále pod přímou vizuální 
kontrolou tak, aby neublížila plodu ani pupečníku. Získání pár kapek plodové vody 
má však nesmírnou cenu pro zjištění situace ve vaku blan. Složení plodové vody 
odráží jako zrcadlo prostředí ve vaku blan, tedy prostředí, ve kterém žije plod. 
Z několika kapek plodové vody lze během pár desítek minut zjistit, zda je v plo-
dové vodě přítomen zánět a jaká je jeho intenzita. Během několika hodin až dnů 
lze také zjistit, zda jsou v plodové vodě přítomny bakterie, jejich druh a množství. 
Všechny tyto informace pak umožní zvolit správnou antibiotickou terapii a zvolit 
ten nejoptimálnější postup.

Problematika managementu PPROM po dokončeném 34. týdnu těhotenství je 
téma stále kontroverzní, neboť neexistuje jasný konsenzus, který postup zvolit.
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Léčba PPROM v České republice probíhá vždy za hospitalizace v perinatologic-
kých centrech intenzivní či intermediární péče.

Jaké léky se podávají těhotným ženám s PPROm?

a) Kortikosteroidy
Podání kortikosteroidů těhotným ženám s PPROM je spojeno se snížením rizika 
vzniku syndromu dechové tísně novorozence, krvácení do mozku plodu, nekroti-
zující enterokolitidy a rizika úmrtí novorozence. Podání kortikosteroidů nezvyšuje 
riziko vzniku infekce u těhotné ženy či novorozence. Podání je však limitováno stářím 
těhotenství 34 týdnů a 6 dnů.

b) Antibiotika
Antibiotika by měla dostat každá těhotná žena s PPROM. Podání antibiotik u PPROM 
má velký význam, neboť prodlužuje dobu mezi odtokem plodové vody a porodem, 
snižuje riziko rozvoje některých komplikací u novorozence a snižuje riziko vzniku 
zánětu v placentě.

Jak se vede porod u PPROm?

Vedení porodu závisí na aktuálních porodnických podmínkách. Obecně lze konsta-
tovat, že je-li plod v poloze podélné hlavičkou a nejsou-li přítomné jiné porodnické 
kontraindikace ke spontánnímu vedení porodu, je možné vést porod spontánně bez 
ohledu na stáří těhotenství. Při poloze plodu koncem pánevním je od dokončeného 
28. týdne těhotenství preferován porod císařským řezem.
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Nitroděložní růstové opoždění 
– Intrauterinní (fetální) růstová 
restrikce

mUDr. Jan malý, Ph.D.
Zástupce přednosty pro LPP neonatologie
Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové

Nitroděložní růstové opoždění (IUGR) patří mezi běžné komplikace těhotenství 
s možnými závažnými dopady na vývoj plodu a dítěte. Především v důsledku kom-
plikované definice není četnost této těhotenské patologie přesně známa, nicméně se 
odhaduje, že postihuje až 10 % všech těhotenství. Společně s předčasným porodem 
(nezralostí) představuje IUGR nejčastější patologické stavy vedoucí k novorozenec-
ké morbiditě (nemocnosti) a mortalitě (úmrtnosti). Nitroděložní růstové opoždění je 
samo o sobě důvodem, proč je některé těhotenství nutné ukončit předčasně (typicky 
indikací porodu císařským řezem nebo vyvoláním spontánního porodu), neboť se 
podílí až na 30 % nitroděložních úmrtí.

Všeobecně akceptovaná definice IUGR neexistuje. Diagnostika vychází z ultra-
zvukem zaznamenaného výrazného zpomalení růstu plodu. Jinými slovy plod v dě-
loze po období normálního růstu svůj další růst významně zpomaluje a odchyluje 
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se od geneticky předpokládané růstové rychlosti. Rozlišujeme dvě základní situace: 
1) plod roste velmi špatně již od začátku gravidity, nebo 2) růst plodu se začíná 
zpomalovat v 2. nebo 3. trimestru (třetině) těhotenství. V obou případech je situace 
závažná, byť její příčina bývá rozdílná. Pokud plod roste špatně již od samého za-
čátku těhotenství a celé tělíčko plodu je souměrné, pak je možné, že příčina poma-
lého růstu plodu tkví v genetické poruše při utváření zárodku a plod nemá normální 
genetickou informaci. Vyšetření tzv. karyotypu z pupečníkové krve nebo plodové 
vody může přinést klíčovou informaci vysvětlující důvod neadekvátního růstu plo-
du. Další možností nápadně pomalého růstu plodu již od 1. trimestru jsou některé 
vrozené vývojové vady, vrozené infekce nebo vzácněji například abnormálně utvá-
řená či malá placenta. Častější je však zpomalení růstu plodu až později v průběhu 
gravidity. Zde je typickou příčinou tzv. placentární nedostatečnost, kdy placenta 
přestává plnit svou roli v zajištění dodávky kyslíku a živin plodu v důsledku celé 
řady situací (běžně hypertenze, preeklampsie, těhotenská cukrovka nebo například 
kouření těhotné). V tento okamžik začíná velká bitva nenarozeného plodu o přeži-
tí. V rámci maximálního šetření kyslíkem a živinami plod snižuje své metabolické 
nároky (přestává růst a přestává se hýbat), dochází k prioritnímu směřování toku 
okysličené krve do mozku, srdce a nadledvin, a naopak se snižuje zásobení ledvin, 
celého trávicího traktu včetně jater, svalů, kostí, kůže… Srdce plodu začíná pracovat 
v podmínkách velké zátěže (nedostatku kyslíku). V důsledku sníženého prokrvení 
ledvin se snižuje produkce moči plodu, která tvoří v 2. polovině těhotenství více než 
dvě třetiny plodové vody, a tak porodník při ultrazvukovém vyšetření může zjistit, že 
v děloze chybí plodová voda. Pokud je tato situace identifikována v pozdějších fá-
zích těhotenství (což je paradoxně někdy obtížnější), je velmi žádoucí nevystavovat 
plod takto nevlídnému prostředí a těhotenství plánovaně ukončit, neboť adekvátní 
množství kyslíku (a živin) v inkubátoru je pro miminko bezpečnější a dítě je možné 
navíc trvale monitorovat. Velký problém nastává v situaci, kdy dochází k růstovému 
opoždění již v průběhu 2. třetiny gravidity a porodníci společně s neonatology musí 
balancovat rizika pokračování těhotenství (a hrozícího rizika úmrtí plodu v dělo-
ze) proti rizikům předčasného porodu a závažné nezralosti. V těchto případech se 
potom kromě běžných komplikací spojených s nedonošeností (typicky problémy 
s dýcháním) setkáváme se stavy, které vznikají v důsledku předcházejícího a dlou-
hodobého sníženého zásobení kyslíkem.

Následky IUGR mohou znamenat riziko rozvoje akutních i celoživotních kom-
plikací. Časně po narození bývá problematická funkce gastrointestinálního traktu 
s poruchami trávení a odchodu stolice, nízkou hladinou krevního cukru (glykémie) 
a rizikem nekrotizující enterokolitidy, v dlouhodobějším horizontu (roky) se setkává-
me především s poruchami psychomotorického vývoje a poruchami růstu a v ho-
rizontu nejvzdálenějším (roky – desítky let) je možné očekávat zhoršující se funkce 
ledvin, hypertenzi a sklon k rozvoji tzv. metabolického syndromu (obezita, cukrovka 
2. typu, ateroskleróza, ischemická choroba srdeční…). Pravděpodobnost rozvoje 
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všech těchto stavů je závislá především na závažnosti IUGR, délce expozice nepří-
znivým nitroděložním podmínkám a komplikacím, které se odehrají po narození. 
Čím dříve je nutné těhotenství ukončit, tím závažnější stupeň IUGR je pravděpo-
dobně předmětem diskuse a tím větší problémy lze u novorozence očekávat po 
narození.

Zdaleka nejhorší situace však nastává v situaci, kdy závažná IUGR při nedo-
statečné funkci placenty není v průběhu těhotenství rozpoznána. Prohlubující se 
nedostatek kyslíku vede k nitroděložnímu úmrtí plodu, nebo k rozvoji srdečního se-
lhání. V této situaci jsou všechny další orgány plodu vystaveny dalšímu závažnému 
nedostatku kyslíku. Dochází k rozvoji tzv. hypoxicko-ischemického postižení mozku, 
bohužel při přidruženém postižení jater a kostní dřeně někdy navíc současně s krvá-
civými komplikacemi. Porod dítěte v takto závažném stavu (multiorgánové selhání) 
je velmi složitou situací s nejistým výsledkem ve smyslu přežití a především ve smyslu 
dlouhodobé prognózy. Naštěstí ne všechna těhotenství s růstovým opožděním plo-
du dopadají takto špatně. V některých případech je i extrémně malé miminko po 
porodu velmi čilé, aktivně se hlásí k životu a celým pobytem na novorozeneckých 
JIRP „profrčí, jako by se nechumelilo“.

Proto je extrémně důležité, aby v případě, že v těhotenství dochází k IUGR, byla 
situace pečlivě sledována a případné ukončení těhotenství bylo diskutováno a ře-
šeno ještě před rozvojem kritických komplikací.
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Preeklampsie a HELLP syndrom
doc. mUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., mBA
Gynekolog-porodník
FN Ostrava

Co je preeklampsie?

Preeklampsie je velmi závažná multisystémová porucha, která se objevuje v tě-
hotenství a během šestinedělí. Jde o onemocnění vázané na placentu, charakte-
rizované rozvojem zvýšeného krevního tlaku a vysokých hladin bílkovin v moči. 
Projevuje se obvykle po 20. týdnu těhotenství. Jedním z hlavních projevů pre-
eklampsie je snížený průtok krve do placenty, což má za následek nedostatečný 
přísun kyslíku a živin k plodu. Preeklampsie se může rozvinout v eklampsii a HELLP 
syndrom, což jsou stavy, kdy může jít při záchraně života ženy doslova o minu-
ty. Preeklampsie má zásadní podíl na mateřské a perinatální úmrtnosti a může 
způsobit závažné zdravotní komplikace těhotné i jejímu dosud nenarozenému 
dítěti. Podílí se také na zvýšení počtu předčasných porodů a nitroděložní růstové 
retardace. Výskyt tohoto onemocnění se v Evropě pohybuje mezi 4 až 8 %. V 70 % 
se preeklampsie projeví v těhotenství, ve 30 % po porodu. Vzhledem k časté nut-
nosti předčasného ukončení těhotenství při ohrožení života matky nebo plodu je 
významná rovněž nezralost plodu. Preeklampsie může být kromě vysokého tla-
ku provázena otoky, poruchou srážlivosti krve a známkami jaterního poškození. 
Stupňuje-li se tento vývoj a přidají-li se další orgánová poškození a tonicko-klo-
nické křeče, jde o eklampsii.

Proč je preeklampsie tak nebezpečná?

Příznaky preeklampsie jsou zaměnitelné s běžnými těhotenskými obtížemi.
 M Vyskytuje se i u zcela zdravých žen, bez ohledu na jejich věk.
 M Neléčená preeklampsie může vést k poškození zdraví matky a plodu.
 M Je příčinou 15 % předčasných porodů.
 M Preeklampsie je příčinou 42 % úmrtí těhotných.

Rizikové faktory preeklampsie

 M Rodinná anamnéza
Preeklampsie v rodinné nebo osobní anamnéze by lékaře měla upozornit na 
zvýšené riziko postižení ženy touto nemocí, roli totiž hraje dědičnost.
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 M Věk
Do ohrožené skupiny patří jak starší rodičky, tak také ženy velmi mladé. Pre-
eklampsie se více vyskytuje u skupiny matek pod 20 let.
Dalšími rizikovými faktory jsou:

 M první těhotenství,
 M vícečetné těhotenství,
 M těhotenství po IVF,
 M vysoký krevní tlak před těhotenstvím,
 M nemoc ledvin, diabetes, nadváha.

Příznaky preeklampsie

Preeklampsie vzniká už na začátku těhotenství, její příznaky se ale objevují až v jeho 
druhé polovině. Ženu, která se cítí zdráva, upozorní na vznikající problém běžná 
těhotenská prohlídka. V těhotenské poradně je těhotné naměřen vysoký krevní tlak, 
který bývá prvním příznakem nemoci.

Dalším diagnostickým krokem je zjištění přítomnosti bílkovin v moči těhotné, kdy 
pro správné zhodnocení stavu je třeba provést sběr moči za 24 hodin. Při tomto 
vyšetření se moč těhotné sbírá 24 hodin do jedné nádoby a následně je laboratorně 
vyhodnocen výsledek. Tento proces se v následujících dnech může opakovat pro 
zhodnocení postupu nemoci. U ženy se také mohou objevit otoky obličeje a konče-
tin. Příznakem může být i nepřiměřené a rychlé přibírání na váze.
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V momentě, kdy se nemoc zcela rozvine, trpí žena velmi silnými bolestmi hlavy, 
poruchami zraku, dostavují se mdloby, nevolnost, zvracení, případně bolest v pra-
vém podžebří.

Prevence preeklampsie

Preeklampsie může postihnout nejen ženy s rizikovými faktory. Postihuje i ženy 
před těhotenstvím zcela zdravé, v kterémkoliv věku, bez nadváhy. Doporučované 
dodržování zdravého životního stylu nemusí stačit. Odhalit preeklampsii dokáže 
screening preeklampsie mezi 11. a 14. týdnem těhotenství. Screening na doporučení 
gynekologa provede certifikovaný lékař ve specializovaném centru.

Vyjde-li výsledek screeningu pozitivní, je těhotné jako prevence doporučena ace-
tylsalicylová kyselina v dávce 100–150 mg denně, a to až do 34. týdne těhotenství.

Léčba preeklampsie

Ženám, které mají zvýšené riziko preeklampsie, lze až do 36. týdne těhotenství pre-
ventivně podávat nízkou dávku kyseliny acetylsalicylové (Aspirinu).
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Může se tak snížit riziko:
 M vzniku preeklampsie,
 M nitroděložní růstové retardace plodu,
 M předčasného porodu.

Pravidelnými kontrolami v rámci těhotenské poradny nelze preeklampsii zabrá-
nit, ale často ji lze včas odhalit a od počátku těhotnou více sledovat.

Screening a test preeklampsie

Screening preeklampsie se provádí v I. trimestru těhotenství.
Provádí se v I. trimestru v rámci tzv. kombinovaného screeningu, během kterého 

se také zjišťuje riziko vývojových vad plodu. Výsledkem je teoretický výpočet rizika 
preeklampsie. Toto vyšetření může absolvovat každá těhotná žena.

Test rizika preeklampsie se provádí od 20. týdne těhotenství.
Je určen těhotným ženám s rizikem preeklampsie, tedy těm, kterým vyšel pozi-

tivně screening na riziko preeklampsie, mají preeklampsii, eklampsii nebo HELLP 
syndrom v osobní anamnéze, nebo je jim při vyšetření měřen vysoký krevní tlak.

Provádí se odběrem krve po 20. týdnu těhotenství. Je hrazen zdravotními po-
jišťovnami, pokud je doporučen lékařem. Pozitivita testu ukazuje na vysoké rizi-
ko vývoje nemoci v nejbližší době, tehdy je vhodná hospitalizace těhotné a další 
vyšetření.

Co je HELLP syndrom?

Název vznikl z anglických slov:
HEmolysis – Hemolýza (rozpad červených krvinek provázený uvolněním krevního 
barviva)
Elevated Liver enzymes – Zvýšení jaterních enzymů (následkem rozpadu složek 
krve)
Low Platelets – Trombocytopenie (snížené množství krevních destiček, následkem 
je vnitřní krvácení)

Je jednou z nejzávažnějších komplikací těhotenství. Jde o stav vázaný na těho-
tenství a projevující se buď v kombinaci s klasickými příznaky preeklampsie (vysoký 
krevní tlak, bílkovina v moči, zadržování tekutin), nebo, méně častěji, bez těchto 
známek jako zcela odlišný klinický stav projevující se bolestí hlavy, poruchou vidění, 
bolestí v podžebří, otoky nebo nevolností.

Typickým laboratorním nálezem je rozpad červených krvinek, zvýšení jaterních 
testů a snížené množství krevních destiček. Syndrom HELLP je spojen se znatel-
ně horšími perinatologickými výsledky – mateřské a novorozenecké morbidity 
a mortality.
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Předpovědět jej zatím není možné, diagnóza bývá stanovena až na základě kli-
nických příznaků. Tento stav lze řešit pouze ukončením gravidity a léčbou příznaků 
před a po porodu.

Jak často se HELLP syndrom vyskytuje?

HELLP syndrom komplikuje přibližně 0,1–0,5 % všech těhotenství a vyskytuje se u cca 
10 % žen, jejichž těhotenství je komplikováno těžkou preeklampsií. Přesné údaje 
o výskytu onemocnění ale nejsou k dispozici. V moravskoslezském regionu odhadu-
jeme výskyt na 0,09 % všech porodů. Více než 90 % všech případů syndromu HELLP 
se rozvíjí před porodem. Přibližně 10 % všech případů syndromu HELLP se rozvíjí 
v časném postpartálním (poporodním) období, v drtivé většině případů do 24 až 
48 hodin.

Jaká jsou diagnostická kritéria?

Typickým laboratorním obrazem, ze kterého pramení i samotný název syndromu, 
jsou hemolýza (H), elevace (zvýšení) jaterních testů (EL) a trombocytopenie (LP). 
Při absenci některého z kritérií hovoříme o parciálním H nebo EL nebo ELLP syn-
dromu. Nejtypičtější průběh má kompletní HELLP syndrom. Všechny výše uvedené 
patofyziologické jevy jsou zároveň předpovědním faktorem k rozvoji diseminované 
intravaskulární koagulace (DIC) – zvýšená krvácivost.

Proč HELLP syndrom vzniká?

Na tuto otázku neznáme odpověď. Výklad příčin syndromu HELLP je pravděpo-
dobně stejný jako u preeklampsie, ale není jasné, proč u některých pacientek 
s preeklampsií dochází ke vzniku HELLP syndromu, a u jiných ne. Podstatou 
onemocnění je poškození vnitřní vrstvy buněk v cévách s křečovitým zúžením 
cév celého organismu v důsledku poruchy cytotrofoblastické invaze (cytotro-
foblastické buňky hrají důležitou roli při implantaci nově oplodněného vajíčka 
v děloze) do cév vedoucích do dělohy. Tento jev vede k poruše přestavby artérií 
a cévy zůstávají vysoce odolné a nízkokapacitní. Celková porucha buněčných 
vrstev v cévách je pak příčinou klinických projevů preeklampsie a HELLP syn-
dromu, protože vede k vysokému tlaku, zvýšené cévní propustnosti způsobující 
proteinurii (přítomnost bílkoviny v moči) a ke zvýšené krvácivosti způsobené ne-
dostatkem nebo poruchou koagulačních faktorů. U pacientek s HELLP syndro-
mem vede stahování cév a snížení až úplné zastavení přítoku tepenné krve do 
tkáně v důsledku trombotického poškození cév k projevům krvácení a současně 
k projevům poruch prokrvení oblasti zásobované příslušnými cévami a k jater-
nímu poškození.
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Důvodem nedostatečného 
průniku buněk, které zajišťu-
jí výživu a uhnízdění plodu 
v děloze, mohou být faktory 
vnějšího prostředí, genetic-
ké, imunologické, ale zásadní 
příčina zůstává neobjasněna.

Diferenciální 
diagnostika

Při přítomnosti typických 
subjektivních a objektivních 
potíží těhotné (bolest hlavy, 
bolest v podžebří, nevolnost, 
poruchy vidění, typické la-
boratorní poruchy ve spojení 
s těhotenstvím) je stanovení 
diagnózy poměrně snadné. 
Je ovšem nutno pomýšlet i na 
jiné choroby, jež mohou být 
s HELLP syndromem zamě-
něny nebo ztěžovat jeho dia-
gnostiku. Nebezpečím HELLP 
syndromu je skutečnost, že opakovaně dochází k podcenění prvních subjektivních 
stesků těhotné, jako jsou nevolnost, bolest hlavy a bolest v podžebří. Tyto příznaky 
ve spojení s těhotenstvím jsou velmi varovné.

Klinické příznaky a průběh HELLP syndromu

Diagnostika HELLP syndromu vychází – obdobně jako u jiných systémových one-
mocnění – ze sledování klinických symptomů a změn laboratorních hodnot. Závaž-
nost laboratorních změn a jejich vývoj představují základní prognostické faktory 
onemocnění a předurčují léčebný plán.

Jaké jsou příznaky HELLP syndromu?

V popředí klinického obrazu dominuje téměř vždy bolest v epigastriu (část břicha, 
která se nachází nad horizontální čarou spojující nejnižší body obou žeberních ob-
louků, dělíme ho na pravé, střední a levé) nebo v pravém podžebří. Mezi typic-
ké klinické známky patří také bolest hlavy, část pacientek trpí poruchami vidění. 
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Dalšími varovnými příznaky jsou nevolnost a zvracení. Významné jsou i nespecifické 
příznaky podobné viróze, jako jsou únava, slabost, mdloby a bolesti hlavy. Vlastní 
projev choroby mohou příznaky předcházet až o několik dnů. Určitý problém v dia-
gnostice HELLP syndromu představuje fakt, že u pacientek často nedojde k rozvoji 
vysokého tlaku, bílkoviny v moči a otoků, dokud není onemocnění v pokročilé fázi. 
U části pacientek se tato klasická trojice nemusí rozvinout vůbec. Zvýšení krevního 
tlaku bývá udáváno u 80–85 % pacientek s HELLP syndromem. Na HELLP syndrom 
musíme pomýšlet nejen v těhotenství, ale i v časném šestinedělí.

Jaké jsou komplikace HELLP syndromu?

Závažnost HELLP syndromu je patrná z vysokého výskytu mateřských komplikací, 
které postihují široké spektrum orgánů. Nejčastěji dochází k poruchám krve a její 
srážlivosti a oběhovým komplikacím, dále k odlučování placenty, ledvinnému selhá-
ní, vyskytují se i poruchy centrální nervové soustavy a zrakové, poruchy trávicí sou-
stavy a infekční komplikace. Postižení jaterní tkáně může vyústit v rozvoj nitrobřišní 
krevní sraženiny, jaterního selhání nebo prasknutí jater.

Mezi nejčastěji se vyskytující mateřské komplikace řadíme poruchy srážlivosti, 
postižení jater a komplikace oběhového systému krve, které dohromady tvoří více 
než 85 % všech závažných případů.

Jaká je léčba HELLP syndromu?

Vzhledem ke skutečnosti, že HELLP syndrom je stejně jako preeklampsie podmíněn 
přítomností těhotenství samotného, je možností jen ukončení gravidity. Ostatní léčba 
má pouze stabilizační a podpůrný charakter a v některých případech může vést 
k tomu, že se podaří v zájmu plodu oddálit samotné ukončení gravidity a připravit 
podmínky porodu tak, aby výkon samotný a pooperační období proběhly za opti-
málních podmínek.

Kauzální terapie

Kauzální léčbou syndromu HELLP je ukončení těhotenství, nejlépe v co nejkratším 
časovém intervalu od stanovení diagnózy po základní stabilizaci pacientky (úpravě 
počtu krevních destiček, krevní srážlivosti) a po zajištění krevních náhrad.

U těhotenství nad 34 týdnů ukončujeme vždy, u nižšího týdne je možné zvážit 
odložení porodu po dobu nezbytně nutnou k podání kortikoidů za účelem dozrání 
plicní tkáně plodu. Podmínkou takového postupu je stabilní zdravotní stav těhotné, 
tzn. krevní tlak reagující na antihypertenzní terapii, dobrý subjektivní stav těhotné, 
nevyjádřené poruchy krevní srážlivosti a absence jinak závažného stavu (edém plic 
apod.).
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Podpůrná a substituční terapie

Další léčba HELLP syndromu je symptomatická, podpůrná a preventivní a jejím 
hlavním cílem je stabilizovat celkový stav matky, zabránit progresi do závažnějších 
forem nemoci a vzniku dalších komplikací. Základní principy podpůrné a substituční 
terapie jsou podobné s léčbou preeklampsie.
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Včasná diagnostika rizika 
předčasného porodu

prof. mUDr. Pavel Calda, CSc.
Vedoucí centra ultrazvukové medicíny při VFN Praha

Screening preeklampsie v I. trimestru jako prevence  
předčasného porodu

Preeklampsie je vážná těhotenská komplikace, která může ohrozit vývoj plodu i ženu 
samotnou, pokud tento stav není včas podchycen a žena nemá odpovídající péči. 
Objevuje se ve druhé polovině, resp. spíše ve třetím trimestru těhotenství, a může 
se rozvinout i u jinak zcela zdravé ženy. Doprovází ji vysoký krevní tlak a zvýšené 
množství bílkovin v moči ženy.

Preeklampsie se vyskytuje v ČR u dvou až čtyř procent těhotných žen, kte-
ré očekávají svého prvního potomka. Její výskyt je častější u vícerodiček a těhot-
ných ve věku nad 40 let. Se stále se zvyšujícím věkem rodiček stoupá i frekvence 

Screening a management preeklampsie v průběhu těhotenství. (Calda, 2019)
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preeklampsie v populaci. Důsled-
kem preeklampsie může být před-
časný porod velmi nezralého plo-
du. Důležité je vědět, že příznaky 
preeklampsie se nesmějí podcenit.

Co přesně preeklampsii způso-
buje, není zatím zcela jasné, ale 
k rozvoji může dojít i u zcela zdra-
vé ženy a nástup může být velmi 
rychlý. Předpokládá se, že příčinou 
preeklampsie je porucha placen-
tace, tj. uchycení placenty na stěnu 
děložní na samém začátku těho-
tenství, tedy ještě před 16. týdnem 
těhotenství. Preeklampsie může 
přejít v eklampsii, která se proje-
vuje křečemi a hlubokou ztrátou 
vědomí, při kterém jsou žena i plod 
přímo ohroženy na životě.

Jaké jsou nové možnosti 
prevence a včasné 
diagnostiky?

Preeklampsie je vážný stav, jehož rozvoji současná medicína neumí zabránit, ale 
nabízí možnost včas odhalit riziko jejího vzniku a umožnit prevenci a snížení rizi-
ka tohoto onemocnění. Těhotným doporučujeme stanovení rizika preeklampsie na 
konci prvního trimestru jako součást tzv. kombinovaného prvotrimestrálního scree-
ningu. Jde o vyšetření zaměřené na těhotenské komplikace obecně. Prvotrimestrální 
screening se musí provést v období mezi 11.–14. týdnem těhotenství (kdy plod měří 
od hlavy k zadečku mezi 45–85 mm). Stanovuje se osobní riziko preeklampsie, růs-
tové restrikce, riziko předčasného porodu a riziko chromozomálních poruch.

V rámci vyhledávání těhotných se zvýšeným rizikem preeklampsie posuzujeme 
jejich zdravotní historii (anamnézu), stanovujeme přesné stáří těhotenství a měříme 
průtok krve v děložních arteriích (tepnách) ultrazvukem a stanovujeme biochemické 
parametry v mateřské krvi (specifického těhotenského proteinu PAPP-A a PlGF).

Asi u 10 % těhotných se po absolvování testu zjistí vyšší riziko preeklampsie. Důležité 
je, že jsme schopni rozvoji preeklampsie aktivně zabránit preventivním podáváním 
nízkodávkovaného aspirinu (100–150 mg), který sníží riziko rozvoje preeklampsie 
před 34. týdnem až o 82 %. Abychom mohli prevenci realizovat, potřebujeme nalézt 
právě skupinu s vyšším rizikem onemocnění – a to nám tento screening umožnuje.
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Řada lékařů screening preeklampsie neprovádí, proto je lepší se předem infor-
movat. Informace o pracovištích, které provádějí screening v I. trimestru, je k dis-
pozici například na www.abctehotenstvi.cz

V souvislosti s posouzením rizika preeklampsie lze v polovině těhotenství ved-
le krevního tlaku vyšetřit také cévy zásobující dělohu (odpor v děložních arteriích) 
a upřesnit riziko preeklampsie u každé těhotné.

U těhotných ve II. a III. trimestru, které mají opakovaně zvýšený krevní tlak (140/90) 
a orientačně bílkovinu v moči, lze vyšetřením z krve (poměrem testů sFlt-1/PlGF) 
s vysokou spolehlivostí krátkodobě vyloučit či potvrdit riziko rozvoje preeklampsie.

Při skutečném průkazu rozvoje preeklampsie je třeba ženu okamžitě hospitalizo-
vat. Během hospitalizace lékaři průběžně vyhodnocují riziko ohrožení života ženy či 
plodu, případně těhotenství předčasně ukončí a provedou porod císařským řezem.

Důležité informace pro těhotnou

 M Když zjistíte, že jste těhotná, resp. když lékař potvrdí graviditu, požádejte o zajiš-
tění prvotrimestrálního kombinovaného testu ve 12.–13. týdnu těhotenství.

Výběr lékaře, který provádí prvotrimestrální screening
 M Prvotrimestrální test by měli provádět jen lékaři, kteří se nechají dobrovolně au-

ditovat například u nadace fetální medicíny, kde je také seznam všech lékařů 
v auditu https://fetalmedicine.org/lists/map/certified/NT-specialist nebo česky 
na www.abctehotenstvi.cz.

 M Výslovně vyžadujte stanovení rizika preeklampsie v rámci prvotrimestrálního tes-
tu, řada lékařů toto stavení dosud neprovádí.

Bylo u Vás zjištěno zvýšené riziko preeklampsie?
(asi u 10 % těhotných je screening pozitivní)

 M Při zvýšeném riziku preeklampsie je potřeba bez otálení začít preventivně užívat 
100–150 mg Aspirinu (např. volně prodejný Aspirin Protect 100 mg, nebo některé 
další léky na předpis, který dostanete od svého lékaře). Užívání 100–150 mg Aspi-
rinu denně do 36. týdne těhotenství snižuje riziko preeklampsie před 34. týdnem 
těhotenství o 82 %. (Konzultujte se svým lékařem užívání Aspirinu v těhotenství).
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Nejčastější jevy vedoucí 
k předčasnému porodu

doc. mUDr. michal Koucký, Ph.D.
Vedoucí lékař oddělení rizikového těhotenství
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Předčasný porod nastává buď na základě projevů postupujícího porodu, anebo bez 
ohledu na projevy porodu.

Až tři čtvrtiny předčasných porodů začínají spontánně. Mezi tyto projevy patří:
 M kontrakce dělohy,
 M zkracování děložního hrdla,
 M odtok plodové vody.

Čtvrtina předčasných porodů je indikována lékařem, tedy bez ohledu na projevy 
postupujícího porodu. Důvody, které mohou vést k tomu, že lékař indikuje porod 
před 38. týdnem těhotenství, jsou např.:

 M preeklampsie,
 M jiné vážné zdravotní důvody matky,
 M špatný stav plodu podle monitoru.

Rozeznat včas známky blížícího se předčasného porodu bývá někdy složité… Platí 
pravidlo – čím dříve se riziko předčasného porodu odhalí, tím je větší šance jej od-
dálit. Dnes již existuje mnoho způsobů, jak zachytit těhotenské komplikace, které by 
mohly vést k předčasnému porodu. Lékaři mají také mnoho možností, jak předčasný 
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porod oddálit, nepovede se to však vždy… Každé těhotenství je jiné a konkrétní pří-
činy, které k předčasnému porodu vedou, se zatím většinou nepodaří odhalit.

Nejčastější jevy vedoucí k předčasnému porodu:
 M zánět nebo infekce bez zjištěné příčiny,
 M zkracování děložního hrdla,
 M únik nebo ztráta plodové vody,
 M preeklampsie,
 M špatný stav plodu,
 M komplikace vícečetných těhotenství.

Díky výzkumům se už dnes ví, že problémy, které vedou ke komplikacím v těho-
tenství, vznikají ve většině případů na úplném počátku těhotenství. Už v prvním týdnu 
po početí vzniká problém, který se v průběhu času stane tak velkým, že dojde k pro-
jevům – komplikacím –, které těhotnou ženu přivedou do porodnice často mnoho 
týdnů před plánovaným termínem porodu. Lékaři se vždy snaží porod oddálit, jak je 
to jen možné, někdy však projevy přijdou náhle, bez varování. Je důležité, aby těhot-
né ženy věděly o těhotenských komplikacích, které mohou nastat, a jejich projevech. 
Mnoho běžných těhotenských obtíží lze lehko zaměnit s vážným problémem. Pokud 
se lékař od budoucí maminky dozví, že se necítí dobře, vždy by ji měl vyšetřit.

Těhotná žena tedy nemůže za to, že u ní dochází k projevům předčasného po-
rodu, za to nikdo nemůže. Pokud bude důvěřovat lékařům a také svému úsudku, 
bude v pravidelné péči a bude dodržovat všechna doporučení vzhledem ke svému 
stavu, udělá nejvíce pro to, aby si ve své situaci pomohla.

V kostce lze říct, že i když zatím medicína neumí dokonale popsat příčiny a uspo-
kojivě odhalit riziko předčasného porodu, současné postupy v medicíně umožňují 
výrazně zlepšit výsledky péče, a to jak ve smyslu oddálení porodu, tak zlepšení 
výsledků péče o předčasně narozené děti.

RIZIKO PŘEDČASNÉHO PORODU
HROZÍCÍ PŘEDČASNÝ POROD



57

Faktory, které zvyšují riziko 
předčasného porodu

mUDr. Andrej Černý
Gynekolog-porodník
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Jak již bylo napsáno v předchozích 
kapitolách, ne vždy jsme schopni 
odhalit přesnou příčinu předčas-
ného porodu (dále jen PP). Fakto-
rů, které riziko zvyšují, je celá řada, 
ale asi 2/3 předčasných porodů 
jsou u zdravých, nízkorizikových 
žen. Platí, že i když o předčasném 
porodu víme hodně, pořád exis-
tuje celá řada směrů, kterými se 
může náš výzkum ubírat, přičemž 
některé skupiny rizikových faktorů 
nám pravděpodobně pořád ne-
jsou známé.

Riziko PP je celosvětově mezi 
5–18 % (průměrně cca 10 %). Pře-
hled faktorů zvyšujících riziko PP 
popisuje přehledně tabulka níže.

Rizikový faktor Poznámka

Anamnestické faktory

Anamnéza předčasného porodu Zvýšení rizika na 15–30 %, při 
opakovaných PP je riziko ještě vyšší

Anamnéza zákroku na děložním 
hrdle

Např. kónizace

Opakované zákroky v dutině děložní 
s dilatací děložního hrdla

Hlavně výkony ve spojitosti se 
spontánním potratem (evakuace dutiny 
děložní)

RIZIKO PŘEDČASNÉHO PORODU
HROZÍCÍ PŘEDČASNÝ POROD



58

Děložní anomálie Vrozené vývojové vady, získané vady 
(děložní myomy)

Demografické faktory

Věk těhotné Oba extrémy – pod 17, nebo nad 35 let

Nižší úroveň vzdělanosti

Svobodné matky

Nižší socioekonomický status

Kratší interval mezi těhotenstvími Méně než 6 měsíců (ideálně alespoň 
12 měsíců)

Jiné sociální faktory Nedostupnost zdravotnické péče, fyzické 
zneužívání apod.

Rasa Studie z USA – riziko vyšší 
u Afroameričanek než u bělošek (neplatí 
pro Hispánky)

Výživa / fyzická aktivita

BMI Pod 19 kg/m2 nebo hmotnost před 
graviditou pod 50 kg

Špatná výživa Obezita i podvýživa, ale i nevyhovující 
složení potravy

Výška Podle některých studií jsou nižší ženy 
ve vyšším riziku PP než vyšší ženy

Dlouhá pracovní doba

Fyzicky náročné zaměstnání Také nadměrná fyzická aktivita např. 
při cvičení

Faktory v průběhu těhotenství

Početí pomocí metod asistované 
reprodukce

Pravděpodobně kvůli „obejití“ důvodů, 
které vůbec nedovolily ženě otěhotnět

Vícečetné těhotenství

Vady plodu Chromozomální odchylky, vrozené 
vývojové vady, růstová restrikce apod.

Pohlaví plodu Plod mužského pohlaví má vyšší riziko 
PP
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Krvácení z dělohy I. a II. trimestr, vcestné lůžko, abrupce 
placenty zvyšují riziko PP

Odchylky v množství plodové vody Množství větší nebo menší než norma

Onemocnění matky Např. hypertenze, diabetes, poruchy 
štítné žlázy, autoimunitní nemoci apod.

Operace v dutině břišní u matky 
v těhotenství

Např. zánět slepého střeva

Psychologický stav těhotné Deprese, stres

Zneužívání návykových látek Kouření, nadměrná konzumace 
alkoholu, kokain, heroin atd.

Zkrácené hrdlo děložní Pod 25 mm do 28.–30. týdne těhotenství

Pozitivní hladina fetálního 
fibronektinu (fFN)

Děložní kontrakce

Infekce Bakteriální vaginóza, trichomoniáza, 
chlamydie, ureaplazmata, kapavka, 
syfilis, infekce močových cest (včetně 
bezpříznakových), těžké virové 
infekce, infekce v dutině děložní 
(chorioamnionitis), také zánět v dutině 
ústní (zuby, dásně), malárie

Zdroj: databáze UpToDate (© 2020)
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Včasné zachycení rizikově těhotných 
z pohledu ambulantního gynekologa

mUDr. Zoja Čurilová Roháčová
Gynekoložka
Praha

Rizikovost těhotenství je v prenatální péči možné posoudit již od prvního trimestru. 
Základem tohoto posouzení je sběr údajů od nemocné, tedy anamnézy, a dále 
biochemické vyšetření krve, klinické vyšetření pacientky a ultrazvuk. Ultrazvuk se 
standardně provádí břišní sondou, ale v poslední době se čím dál častěji používá 
i sonda vaginální pro její větší citlivost.

Z pohledu rizikovosti rozeznáváme 3 skupiny těhotných – s nízkým, středním 
a vysokým rizikem. Do nízkorizikové skupiny patří zdravé ženy bez rizikových údajů 
v anamnéze a abnormálního nálezu při vyšetření. Středně rizikovou skupinu tvoří 
ty s anamnézou zatíženou rizikovými faktory, kde jejich laboratorní a klinické vý-
sledky vyšetření jsou ale normální. Jako vysoce rizikové jsou definovány pacientky 
s rizikovou anamnézou a současně patologickými hodnotami laboratorních testů či 
abnormálním klinickým nálezem.

Smyslem ambulantních vyšetření v těhotenství je předcházet a zachytit vrozené 
vývojové vady plodu a těhotenské abnormality, které můžou způsobit závažné po-
rodnické komplikace. Mezi nejčastější patří:

 M preeklampsie,
 M předčasný porod,
 M nitroděložní úmrtí plodu,
 M růstová retardace plodu,
 M vícečetné těhotenství.

Preeklampsie je těhotenské onemocnění doprovázené zvýšeným krevním tlakem 
(TK > 140/90) s nálezem bílkoviny v moči. Preeklampsii rozdělujeme podle doby 
nástupu na časnou a pozdní.

 M Časná preeklampsie vzniká do 34. týdne těhotenství, souvisí s poruchou funk-
ce placenty, jejího malého objemu a vždy je spojena s nitroděložním růsto-
vým omezením plodu a abnormálním průtokem v uterinních a pupečníkových 
cévách.

 M Pozdní preeklampsie vzniká po 34. týdnu těhotenství na podkladě chronického 
onemocnění matky a je spojena s normálním objemem placenty, fyziologickým 
růstem plodu a fyziologickými průtoky v děložních a pupečníkových cévách.

RIZIKO PŘEDČASNÉHO PORODU
HROZÍCÍ PŘEDČASNÝ POROD



61

Když je při kombinovaném screeningovém vyšetření v prvním trimestru (ana-
mnestické údaje pacientky, hodnota krevního tlaku, laboratorní vyšetření, ultrazvuk) 
zjištěna vyšší pravděpodobnost výskytu preeklampsie, je těhotné doporučeno užívat 
kyselinu acetylsalicylovou v dávce 100–150 mg denně již od 12. týdne těhotenství, 
a to ve večerních hodinách. V jeho užívání se pak pokračuje až do konce 36. týdne. 
Ženám s nízkým příjmem vápníku ve stravě je doporučeno jeho podávání formou 
tablet a dále se doporučuje zvýšit příjem bílkovin, vitamínu C, selenu a zinku.

Pro odhalení preeklampsie v období druhého nebo třetího trimestru je rutinně 
prováděné měření krevního tlaku a sledování přítomnosti bílkoviny v moči. Dále 
se provádí ultrazvukové vyšetření v 20.–22. týdnu, v 30.–32. týdnu a naposled 
v 35.–37. týdnu těhotenství. Při těchto vyšetřeních se hodnotí váhový odhad plodu 
a sledují se průtoky v děložních a pupečníkových cévách, sleduje se tvar a funkce 
placenty. Při abnormálních nálezech krevního tlaku a bílkovin v moči se doporučuje 
adekvátní medikamentózní léčba.

Předčasný porod je definován jako porod do 37. týdne těhotenství. Předčasný porod 
rozdělujeme na spontánní a předčasný porod vyvolaný uměle z důvodu onemoc-
nění matky nebo plodu, které by mohlo vést k ohrožení jejich života.

Existují některé ukazatele, které mají ambulantního gynekologa upozornit na pa-
cientku rizikovou z pohledu předčasného porodu. Jedná se zejména o anamnézu 
předčasného porodu či potratu v druhém trimestru těhotenství v minulosti a někte-
rých dalších ukazatelů při ultrazvukovém vyšetření a krevních testech. Při stanovení 
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vyššího rizika předčasného porodu v prvním trimestru se doporučuje zavádění pro-
gesteronových vaginálních tablet ve večerních hodinách, a to až do 35. týdne těho-
tenství. Podobně se postupuje v případě nálezu zkrácení děložního hrdla na méně 
jak 2,5 cm od poloviny těhotenství. Některá pracoviště jako prevenci předčasného 
porodu také doporučují užívat kyselinu listovou již před plánovaným otěhotněním.

Jednou z možností odhalení rizika předčasného porodu je také stanovení fetální-
ho fibronektinu z poševního sekretu mezi 20.–28. týdnem těhotenství. Tato metoda 
ale není v současné době zavedena do běžné klinické praxe a je prováděná pouze 
na několika málo specializovaných pracovištích.

Nitroděložní úmrtí plodu označuje stav, kdy dojde k úmrtí dítěte v matčině děloze po 
20. týdnu od oplodnění. Mezi příznaky spojené s nitroděložním úmrtím plodu patří 
vymizení jeho pohybů, přítomnost poševního krvácení, úbytek tělesné váhy matky, 
křeče v podbřišku a poševní výtok. Základní vyšetřovací metodou je ultrazvuk, kde 
primárním znakem potvrzujícím úmrtí plodu je průkaz nepřítomnosti jeho srdeční 
činnosti. Častěji, až v 70 % případů, dochází k úmrtí plodu po 28. týdnu těhotenství. 
Mezi nejčastější příčiny patří bakteriální infekce, vrozené vývojové vady plodu, ví-
cečetná těhotenství a výskyt plodu s růstovou retardací. Mezi ovlivnitelné faktory 
zvyšující riziko výskytu úmrtí plodu na straně matky patří kouření či konzumace 
alkoholu a užívání drog. Častou příčinou úmrtí plodu může být také postižení pla-
centární tkáně a jejích funkcí.

Růstová retardace plodu je stav, kdy váhový odhad stanovený na základě ultrazvu-
kového vyšetření neodpovídá těhotenskému stáří plodu.

Růstová retardace se dělí na časnou, která vzniká před 32. týdnem, a pozdní, po 
32. týdnu těhotenství. Základní metodou její detekce je ultrazvukové vyšetření, při 
kterém se zaměřujeme zejména na průtoky v cévách vyživujících plod v 30.–32. tý-
dnu a 35.–37. týdnu těhotenství.

Pokud je při kombinovaném screeningu v prvním trimestru stanovené vyšší riziko 
růstové retardace plodu, tak se doporučuje užívat kyselinu acetylsalicylovou 150 mg 
denně na noc až do 34. týdne těhotenství.

Za samostatný rizikový faktor těhotenství je také považováno těhotenství vícečetné. 
U vícečetného těhotenství se v děloze vyvíjí dva či více plodů. Nejčastěji se jedná 
o přítomnost plodů dvou, tedy gemini (dvojčata). Ty můžeme z pohledu jejich gene-
tické informace rozdělit na jednovaječné a dvojvaječné. Pokud je při prvotrimestrál-
ním ultrazvuku potvrzena přítomnost dvou či více vitálních plodů, jsou doporučené 
častější ambulantní i ultrazvukové kontroly. Jinak je rizikovost výskytu patologických 
stavů jako předčasný porod a poruchy růstu plodu u vícečetného těhotenství posuzo-
vána podobně jako u těhotenství jednočetného. Může být ale spojené i s některými 
specifickými stavy jako např. syndromem transfuze mezi jednovaječnými dvojčaty.
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Výskyt předčasného porodu není u dvojčat neobvyklý, oproti graviditě jednočetné 
je až pětinásobný. Vícečetná těhotenství jsou v poslední době pozorována častěji, 
zejména v souvislosti s metodami umělého oplodnění. Například dvojčata se vy-
skytují v poměru 1 : 80 porodů, nicméně přítomnost dvou plodů v děloze v prvních 
10 týdnech těhotenství bývá častější. Až v 50 % případů jedno z nich ale do ukončení 
10. týdne zanikne, což se může projevit zašpiněním či slabým krvácením. V pozděj-
ších týdnech těhotenství je ztráta jednoho plodu méně častá, pokud k ní ale dojde, 
je nejčastější příčinou vrozená vývojová vada. V případě, že těhotenství pokračuje, 
odumřelý plod v děloze spontánně zanikne. Komplikovanější situace může nastat 
u jednovaječných dvojčat, kde je vysoké riziko poškození přežívajícího plodu ze-
jména z důvodu trombózy a infekce. To pak vyžaduje častější kontroly zánětlivých 
a koagulačních parametrů z krve matky.

Syndrom transfuze mezi dvojčaty se vyskytuje jenom u dvojčat jednovaječných. 
Nejvyšší riziko jeho vzniku je mezi 16.–22. týdnem těhotenství. Je pravděpodobně 
způsoben cévními spojkami v placentě, které zapříčiňují míchaní krve obou plodů. 
U jednoho se může rozvinout chudokrevnost, a u druhého je červených krvinek pře-
bytek. Ohroženy jsou tak plody oba. V nižším stádiu těhotenství může být řešením 
spálení cévních spojek pomocí laseru a v pozdním stádiu těhotenství se doporučuje 
porod.
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Otevírání porodních cest,  
zkracování děložního hrdla

doc. mUDr. michal Koucký, Ph.D.
Vedoucí lékař oddělení rizikového těhotenství
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

V současnosti už poměrně bezpečně víme, že je zkracování/otevírání děložního 
hrdla nikoliv příčinou, ale projevem blížícího se – nejen – předčasného porodu. To 
samé se totiž děje přirozeně v řádu týdnů před termínovým porodem. Příčina zatím 
není plně objasněna. V současnosti nahlížíme na spontánní předčasný porod jako 
na proces, který je započat již řádově pár dní po početí – více je uvedeno v kapitole 
Nejčastější jevy vedoucí k předčasnému porodu (str. 55). Vzniká jako důsledek ne 
zcela správné komunikace mezi imunitou matky, budoucím plodem a pravděpo-
dobně i přirozenými či abnormálními mikroby lidského těla. Bohužel se tato často 
chybná komunikace děje většinou skrytě, a i když se těhotná cítí dobře, může se 
v pozadí odehrávat proces, který nakonec vede k předčasnému porodu.

Mezi termínovým a předčasným porodem ale není rozdíl v charakteru procesů, 
které k nim vedou. Příprava ženy k porodu začíná řádově mnoho týdnů před ním. 
Zahrnuje změny v děložní činnosti, plodových obalech a také zrací pochody dělož-
ního hrdla. Zracími pochody se rozumí zkracování a postupné otevírání děložního 
hrdla. Zatímco u termínového porodu se výše uvedené pochody dějí současně a při-
rozeně, u (budoucího) předčasného porodu se vše uvedené děje často nestejným 
tempem – tzv. asynchronně. Neboli určitý počet těhotných s předčasným porodem 
vyvíjí zjevný obraz, kdy žena přichází k porodu s předčasně se rozvíjejícími kontrak-
cemi. Další skupina přichází s obrazem předčasného „dozrávání“ plodových obalů, 
jež vede k puknutí vaku blan a předčasnému odtoku plodové vody. No a poslední 
skupina žen se zachytí nejčastěji náhodně – lékaři objektivně zjistí něco, co se má 
objevit až v termínu – předčasně se zkracuje a otevírá děložního hrdlo. „Záludné“ je 
to hlavně proto, že se objeví často nahodile, při běžné kontrole v poradně. Pokud by 
se na to ale nepřišlo, dříve nebo později může (ale překvapivě nemusí) být spojeno 
s následným spontánním předčasným porodem s kontrakcemi nebo s předčasným 
odtokem plodové vody. Na druhou stranu, pokud se takto zachytí, paradoxně to 
může být jistou výhodou.

Děložní hrdlo moderní medicína posuzuje pomocí ultrazvuku – měřením délky 
vaginální ultrazvukovou sondou. Mezi 20.–30. týdnem by měla být délka hrdla dě-
ložní stabilní – aspoň 25 mm. Zkrácení děložního hrdla pod 25 mm před 30. týdnem 
s sebou nese vyšší riziko předčasného porodu před 33. týdnem a je prokázáno, 
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že podání progesteronu ve formě 
tablet/gelu toto riziko snižuje. Za 
hranicí 30. týdne se děložní hrdlo 
zkracuje přirozeně, ale u každé tě-
hotné jinak. Proto za touto hranicí 
děložní hrdlo neměříme – neříká to 
nic o tom, jak má těhotenství do-
padnout, jaké je riziko předčasné-
ho porodu. Platí samozřejmě pro 
těhotné, které jsou po této hranici 
těhotenství bez obtíží, že bychom 
ji neměli ani vyšetřovat – pros-
té vyšetření pohmatem neříká nic 
o tom, jaké je riziko předčasného 
porodu (toto nelze posoudit již re-
levantně žádnou metodou). Vagi-
nální vyšetření má po této hranici 
proto smysl jen u těch těhotných, 
u nichž se rozvíjí nenormální dě-
ložní činnost, objeví se krvácení 
apod., tehdy smysl má a při po-
chybnostech je jistě vhodné ženu 
směřovat ke sledování a případně 
různým opatřením do porodnice. 
Pokud zachytíme zkrácení děložního hrdla pod 25 mm před 30. týdnem, nemusí 
tato situace ještě zdaleka znamenat, že reálně hrozí předčasný porod.

Moderní porodnictví uvedenou situaci řeší již většinou ambulantní cestou, všech-
ny těhotné se zkrácením děložního hrdla ale musí mít předepsán progesteron 
vaginálně. Ambulantní sledování probíhá ovšem jen tehdy, pokud těhotná nejeví 
zjevné symptomy, které s sebou nesou vyšší riziko následného předčasného po-
rodu, jako jsou časté kontrakce, krvácení atd. V opačném případě je hospitalizace 
k pozorování vhodná. Vlastní klidový režim v rámci ní ale v žádném případě riziko 
předčasného porodu nesnižuje, příjem k hospitalizaci slouží hlavně k dovyšetření 
a pozorování. Obecně totiž platí, že má-li žena rodit předčasně, před 28. týdnem 
se tak děje velmi často překotně, velmi rychle a je jistě vhodnější, aby se tak dělo 
za hospitalizace než z domova. Zatím jen omezeně jsou k dispozici metody, které 
dále riziko mohou upřesnit. Jednou z nich je využití tzv. fetálního fibronektinu, látky, 
která představuje jakési lepidlo mezi plodovými obaly a stěnou dělohy. Tato látka 
se přirozeně uvolňuje do děložního hrdla do cca 22. týdne těhotenství a pak až od 
cca 34. týdne těhotenství. Neměla by být přítomna v sekretu z děložního hrdla v me-
zidobí výše uvedeném. Tohoto fenoménu využíváme k tomu, že je možné provést 
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test na přítomnost této látky, a pokud je test negativní, riziko předčasného porodu 
je v následujícím období velmi nízké a je možné potvrdit ambulantní sledování. Test 
zatím používá jen omezené množství pracovišť na světě, ale pokud je k dispozici, 
dokáže situaci hodně zpřehlednit. Zatím ho ani u nás neplatí pojišťovna a provádí 
jej jen pracoviště Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK v rámci projektu Prague 
QUIPP. Pokud je test pozitivní, neznamená také automaticky, že žena jistě porodí, 
ale může to být důvod k hospitalizaci, kdy její princip je stejný jako výše – pozoro-
vání, dovyšetření a eventuálně další opatření.

Zvláštní situaci představuje předčasné otevírání děložního hrdla ještě ve fázích, 
kdy nedosahujeme životaschopnosti plodu, tj. před 22.–24. týdnem těhotenství. 
V závislosti na aktuální konkrétní anamnéze těhotné a délce hrdla lze nabídnout 
ženě ještě tzv. cerkláž – steh na děložní hrdlo. Závěrem lze říci, že otevírání/zkra-
cování děložního hrdla je fenomén, který může, ale také nemusí být předobrazem 
předčasného porodu. Pokud se děje, je-li to v možnostech pracoviště, je vhodné 
pokusit se doupřesnit situaci pomocí testu na fibronektin mezi 22.–30. týdnem tě-
hotenství. Nepodkročitelným minimem v péči je podání progesteru vaginálně. U žen 
bez obtíží lze sledovat ženu ambulantně, ale vše závisí na zvyklostech daného pra-
coviště. Většina těhotných s touto situací nakonec stejně rodí v termínu.
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Screening rizika předčasného porodu 
zavedením programu QUiPP

prof. mUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Vedoucí lékař perinatologického centra
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Žena, která jednou zažila předčasný porod, na tuto závažnou těhotenskou kompli-
kaci nikdy nezapomene. Předčasný porod a zejména péče o dítě po předčasném 
porodu matce a její rodině obvykle změní život. Mnohdy bez ohledu na to, zda vše 
dopadlo dobře, miminko předčasný příchod na svět zvládlo a prospívá. Nebo to 
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byla trnitá cesta, kdy se maminka a miminko musely vypořádat se všemi možnými 
nástrahami nedonošenosti. A už vůbec nemluvě o situaci, kdy možná vše dopad-
lo nejhůře a dítě nepřežilo nebo si odneslo postižení na celý život. Vždy se jedná 
o trauma pro celou rodinu. Vztahy v rodinách po předčasných porodech prochá-
zejí jednou z nejtěžších zkoušek, které život vůbec přináší. Po měsíce i roky musejí 
být partneři v trvalé pohotovosti a zároveň zápasí s pocity viny a s otazníky, které 
často nelze uspokojivě zodpovědět ani ve 21. století. Proč se to stalo? A co nás čeká 
do budoucna? Bude další dítě v pořádku? Dobrá zpráva je, že riziko předčasného 
porodu lze dnes do jisté míry předpovědět.

Lékaři gynekologové a porodníci z celé ČR mají dnes možnost se zapojit do pi-
lotního screeningového projektu, který realizuje Národní screeningové centrum ÚZIS 
ČR ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze (po-
rodnice U Apolináře) za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost.

O co jde?

Jedná se o projekt, kdy se mezi těhotnými ženami hledají právě ty, u kterých lze 
předčasný porod očekávat. Proto screening předčasného porodu. Výsledek vyšet-
ření umožní nejen těhotným ženám, ale především odborníkům, aby se na porod 
nedonošeného miminka včas a co nejlépe připravili. A zejména aby miminko přišlo 
na svět v porodnici, která je pro tyto případy vybavena.

Jak vyšetření probíhá?

Vyšetření je určeno pro těhotné ženy s vysokým rizikem předčasného porodu, které:
 M v minulosti již předčasně porodily (před 36 + 6 týdnem těhotenství),
 M nebo v předchozím těhotenství potratily po 16. týdnu těhotenství,
 M nebo mají zkrácené hrdlo dělohy (cervikometrie < 25 mm do 25. týdne těhotenství).

Vyšetření se uskuteční během jediné návštěvy, která netrvá déle než 45 minut. 
Vyškolený tým lékařů a porodních asistentek odebere u těhotné ženy anamnézu, to 
znamená, že ženy jsou pečlivě vyzpovídány. Cílem je hledat ve zdravotní historii fak-
tory, které se podílejí na riziku předčasného porodu. Následuje odběr krve, moči, slin 
a stěr z pochvy. Vyšetření se provádí mezi týdny těhotenství 20 + 0 až 26 + 6 a jed-
ním z parametrů pro vyhodnocení je koncentrace fetálního fibronektinu. Fetální 
fibronektin je glykoprotein přítomný ve vaginálním sekretu v časné fázi těhotenství. 
S postupujícím těhotenstvím mizí a jeho přítomnost naznačuje blížící se předčasný 
porod. Součástí je vaginální vyšetření ultrazvukem (odborně cervikometrie), kde se 
ověřuje délka hrdla dělohy.

Vyšetření je zcela zdarma a je určeno pro ženy z celé České republiky. Na základě 
výsledků se vypočítá, jak je vysoká pravděpodobnost rizika, že může k porodu dojít 
v nejbližších týdnech, nebo dokonce dnech.
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Žena po vyšetření dostane písemně výsledek, který předá svému lékaři. Pokud 
je výsledek pozitivní, ošetřující lékař může okamžitě upravit nebo nastavit nejlepší 
preventivní, nebo dokonce léčebný plán.

Vyšetření je bezplatně nabízeno ženám z celé České republiky.

Kontakt

Pomocí internetových stránek www.predcasnyporod.eu nebo přes telefonní číslo: 
+420 770 171 532.

Důležitá informace pro lékaře

Vyšetření je plně hrazeno z pilotního projektu, nikoli ze všeobecného zdravotního 
pojištění. To znamená, že žádným způsobem nezasahuje do nastavených úhrado-
vých mechanismů registrujících gynekologů, kteří organizují „Komplexní péči o tě-
hotnou ženu“.

RIZIKO PŘEDČASNÉHO PORODU
HROZÍCÍ PŘEDČASNÝ POROD



71

Organizace perinatální péče v ČR, 
centralizace rizikových těhotných, 
transport „in utero“

mUDr. Tereza Lamberská, Ph.D.
Lékařka neonatologické JIRP
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Česká neonatologie má ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi nadprůměr-
né výsledky neonatologické péče. Jedním z důvodů je velmi dobře zorganizova-
ný třístupňový systém péče, který byl ustanoven v 90. letech minulého století. Jeho 
základem je transport všech rizikových těhotných na pracoviště vyššího typu (tzv. 
transport „in utero“ – s dítětem v děloze). Díky tomu se více než 90 % nezralých 
novorozenců narodí přímo na pracovišti, které má s péčí o předčasně narozené 
děti dostatek zkušeností. Toto opatření významně zvyšuje šanci nezralého dítěte na 
přežití bez závažného postižení.

Neonatologická pracoviště jsou obvykle součástí porodnic, nebo dětských oddě-
lení a jsou organizována do tří stupňů:

Pracoviště I. stupně – regionální pracoviště. Zajišťují poporodní péči o zdravé 
a donošené, nebo jen lehce nezralé novorozence. Péči o novorozence narozené na 
těchto odděleních zajišťují převážně pediatři, celodenní přítomnost lékaře specia-
listy, neonatologa, není běžná. Předčasně narození novorozenci a novorozenci se 
závažnými komplikacemi narození na těchto odděleních jsou po porodu převáženi 
na pracoviště II. a III. stupně, anebo na oddělení dětské intenzivní a resuscitační 
péče.

Pracoviště II. stupně – intermediární centra. Obvykle jsou spádovými pracovišti 
pro pracoviště I. stupně. Zajišťují péči o středně nezralé novorozence, tedy o před-
časně narozené děti od 32. týdne těhotenství. Jsou schopna zajistit krátkodobou 
podporu dýchání, nemají však vybavení pro dlouhodobou intenzivní péči. Péči za-
jišťují pediatři a neonatologové.

Pracoviště III. stupně – perinatologická centra. V rámci ČR je jich celkem 12 a řeší 
nejzávažnější stavy a komplikace u novorozenců. Poskytují péči těžce a extrémně 
nezralým novorozencům a kriticky nemocným novorozencům. Mohou zajistit i dlou-
hodobou intenzivní péči včetně umělé plicní ventilace, podpory oběhu a nitrožilní 
výživy. Perinatologická centra bývají často součástí porodnic ve velkých fakultních 
nemocnicích. Kromě toho, že poskytují léčebnou péči, mají často také výzkumnou 
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a vzdělávací roli. Péči zajišťují převážně neonatologové nebo pediatři pracující pod 
dohledem neonatologů.

Seznam všech perinatologických center v ČR najdete v kapitole Důležité kon-
takty (str. 414).

Překlad již narozeného novorozence na pracoviště vyššího typu

Převoz čerstvě narozeného novorozence je poměrně náročný proces, musí pro něj 
přijet speciální sanitka vybavená transportním inkubátorem spolu s neonatologem 
a dětskou sestrou vyškolenou v intenzivní péči o novorozence (tzv. převozová služba 
novorozenců). Nemocní a nezralí novorozenci obvykle vyžadují během transportu 
umělou plicní ventilaci a další přístrojovou podporu. Novorozenci, kteří musí být po 
porodu překládáni na jiné pracoviště, mají vyšší riziko vzniku různých komplikací 
a také vyšší úmrtnost, než kdyby se narodili rovnou na cílovém pracovišti. Dalším 
problémem překladu již narozeného novorozence je fakt, že obvykle bývá na jiné 
pracoviště přeložen sám, bez matky, která zůstává hospitalizovaná na původním 
pracovišti. Taková separace samozřejmě vede k výraznému zhoršení psychického 
stavu matky, ztrátě laktace apod. Z těchto důvodů je vždy výhodnější překlad matky 
ještě před porodem (překlad „in utero“).
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multidisciplinární podpůrná péče 
o maminky s rizikem předčasného 
porodu nebo vrozenou vývojovou 
vadou plodu

mUDr. Hana marie Dvořáková, Ph.D.
Lékařka oddělení novorozenecké JIRP  
a Dětského podpůrného a paliativního týmu
Gynekologicko-porodnická klinika FN v Motole

doc. mUDr. Jan Janota, Ph.D.
Primář novorozeneckého oddělení
Gynekologicko-porodnická klinika FN v Motole

Péče o těhotné ženy s rizikem předčasného porodu je v dnešní době soustředěná do 
perinatologických center. Tam je možné nedonošeným nebo nemocným miminkům 
poskytnout vysoce specializovanou intenzivní péči.
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Když hrozí předčasný porod, je budoucí maminka hospitalizována na oddělení 
rizikového těhotenství a stav plodu je sledován. Pokud to čas dovolí, nastávající 
maminku informuje o aktuální situaci a plánu péče nejen porodník, ale také neo-
natolog (dětský lékař specializovaný na péči o novorozence). Úkolem zdravotníků 
je budoucím rodičům co nejsrozumitelněji vysvětlit pravděpodobný průběh a rizika 
očekávaného předčasného nebo rizikového porodu. Neméně důležité je zjistit jejich 
přání a očekávání, protože plán péče, zejména u extrémně nedonošených nebo 
závažně nemocných dětí, právě na postojích rodičů velmi závisí.

Ošetřující týmy dnes často mají možnost rodinám nabídnout i další podporu ve 
formě psychologické či spirituální péče.

Naše Perinatologické centrum ve Fakultní nemocnici Motol je jedinečné v tom, že 
na péči o nedonošené nebo nemocné děti se podílejí odborníci dalších unikátních 
pracovišť. Jsou to specialisté dětského kardiocentra, kliniky dětské chirurgie, neuro-
chirurgie, otorinolaryngologie, dětské hematoonkologie a dalších. Díky tomu může-
me pečovat o děti s nejkomplikovanějšími vrozenými vadami včetně dětí předčasně 
narozených.

Do našeho Perinatologického centra v Motole jsou proto odesílány budoucí ma-
minky z celé republiky, u jejichž miminka byla zjištěna některá ze závažných vro-
zených vývojových vad. Zejména pokud se očekává, že bude po porodu potřebná 
specializovaná péče či operační zákrok. U některých vrozených vývojových vad 
navíc hrozí i vyšší riziko spontánního předčasného porodu, nebo je nutné těhotenství 
předčasně ukončit a miminko se narodí navíc nedonošené. Pokud se děťátko narodí 
předčasně, staráme se o něj u nás na Novorozenecké JIRP. Zde probíhají i některé 
operační zákroky, aby nemuselo být miminko nikam transportováno.

V případě, že je u očekávaného děťátka prokázána některá ze závažných vývo-
jových vad, nabízíme rodičům ještě před jeho narozením možnost multidisciplinární 
(mezioborové) konzultace. Při ní je kromě ošetřujícího gynekologa přítomen také 
specialista v dané problematice. Ten rodičům zodpoví otázky týkající se časné péče 
a řešení očekávaného onemocnění nebo vady. Navíc může sdělit vlastní zkušenosti 
z vývoje u dětí s podobnou diagnózou, protože ty často zůstávají v jeho dlouho-
dobém sledování. Někteří rodiče si přejí zprostředkovat kontakt s rodinou, ve které 
vyrůstá děťátko s podobným onemocněním.

Od roku 2017 v Motole působí Tým dětské podpůrné péče. Sdružuje zástupce 
různých odborností – lékařky, sestřičky, psycholožky, sociální pracovnice, kaplana, 
terapeuta pro rodiče, fyzioterapeuta a ergoterapeuta. Péče týmu o rodinu, která 
očekává narození děťátka s život ohrožujícím onemocněním nebo závažnou či ne-
jistou prognózou, někdy začíná již prenatálně. Pokud k narození zejména extrémně 
nezralého děťátka dojde velmi rychle a nečekaně, je možné aktivovat další speci-
alizovaný Tým psychosociální intervenční služby. Jeho interventi jsou dostupní velmi 
rychle (do 90 minut), mohou za rodiči přijet nebo se spojit telefonicky, být s nimi 
a podpořit je v této pro ně nečekané a velmi stresující situaci. O pomoc některého 
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z podpůrných týmů může požádat kdokoli z okolí rodiny, ať už z ošetřujícího per-
sonálu, blízkých rodiny nebo rodiči samotnými a tato péče je pro rodiny bezplatná.

Uvádíme kazuistiku rodiny, která se do péče Gynekologicko-porodnické kliniky 
v Motole dostala ve 30. týdnu těhotenství. Mladí rodiče očekávali narození prv-
ního dítěte, v rámci prenatálního screeningu lékaři získali podezření na závažné 
onemocnění ledvin miminka. Vyšetření magnetickou rezonancí pravděpodobnost 
tohoto onemocnění potvrdilo.

Ve 33. týdnu těhotenství jsme se s rodiči setkali při první mezioborové konzultaci. 
Přítomna byla ošetřující gynekoložka, dětský nefrolog (specialista na onemocnění 
ledvin), genetička a neonatoložka, která je zároveň lékařkou podpůrného týmu. 
Nefrolog rodičům podrobně vysvětlil prognózu zvažovaného onemocnění, s gyne-
koložkou se rodiče dohodli na vyšetření krve z pupečníku plodu. Genetické vyšet-
ření následně potvrdilo předpokládanou diagnózu závažného onemocnění ledvin. 
U většiny dětí s tímto onemocněním jsou ledviny nefunkční již od novorozeneckého 
věku, nebo dochází velmi brzy k jejich selhání. Jedinou možností, jak může takové 
miminko přežívat, je zahájení dialyzační léčby, která s sebou nese vysoké riziko 
komplikací a je pro malé dítě extrémní zátěží.

Záleží především na rozhodnutí rodičů, zda si pro své dítě přejí takovou léčbu 
zahájit.

Nabídli jsme rodičům pomoc našeho Podpůrného týmu včetně možnosti setkání 
s psychologem nebo duchovním. Dohodli jsme se s rodiči, že uvidíme, jak se bude 
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děťátko po narození adaptovat, a rozhodnutí o další péči nechali otevřené. Ma-
minka využila možnosti psychologické podpory a s psycholožkou týmu se setkávala 
následně i po narození miminka.

Vzhledem k minimálnímu množství plodové vody při postižení ledvin bylo prav-
děpodobné, že budou navíc nedostatečně vyvinuté plíce děťátka, a očekávali jsme, 
že bude po porodu vyžadovat přístrojovou podporu dýchání.

Nakonec se v termínu narodila holčička, která nás překvapila svou výbornou 
poporodní adaptací bez potřeby jakékoli podpory dýchání. A překvapovat všechny 
dodnes nepřestala.

V prvních dnech života holčička podle očekávání téměř nemočila, rodiče se roz-
hodli, že si nepřejí zahájit dialyzační léčbu se všemi jejími možnými komplikacemi 
a riziky. V takovém případě většinou děťátko během následujících dní až týdnů umí-
rá. Rodiče si přáli vzít si holčičku domů, obávali se však, jak v domácím prostředí 
zvládnou očekávané komplikace selhání ledvin. Proto jsme při dalším setkání s pod-
půrným týmem dohodli převzetí rodiny do péče mobilního hospice Cesta domů. 
Před propuštěním z nemocnice se rodiče setkali se zástupci hospice, kteří vysvět-
lili, jak jejich péče funguje. Ošetřující personál hospice dojíždí za rodinou domů 
v předem dohodnutých intervalech, zároveň mohou rodiče kdykoli využít možnost 
konzultovat situaci po telefonu. A tak si rodiče svou holčičku odvezli 8. den života 
domů. Dohodli jsme se, že podle dalšího průběhu zhruba za měsíc přehodnotíme 
nastavení péče. Domluvili jsme termín kontroly u praktického pediatra a dětského 
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nefrologa, kterého rodiče poznali při dřívějších konzultacích. Během následující-
ho měsíce jsme od rodiny dostávali samé překvapivě dobré zprávy. Holčička pila 
mléko z lahvičky, začala prospívat a začala také o něco více močit. Při kontrole 
na nefrologii byly její krevní testy v normě. Zhruba po měsíci se rodiče dohodli na 
ukončení péče domácího hospice. Dnes jsou holčičce 4 měsíce a ledviny, i když 
omezeně, plní svoji funkci a umožňují jí normální život. Bylo potřeba zahájit léčbu 
vysokého krevního tlaku, který se se selháním ledvin často pojí, jinak však holčička 
žije spokojený život miminka ve své rodině.

Prognóza je bohužel neúprosná, k úplnému selhání ledvin jistě v prvních letech 
života dojde, pokud však je dítě větší, je možné začít uvažovat o zařazení do pro-
gramu transplantace ledviny.

Podle vyjádření rodičů pro ně bylo velmi cenné, že kolem sebe cítili podporu lidí, 
kteří je provázeli po celém, pro ně velmi těžkém období jak v těhotenství, tak po 
narození děťátka. Že se měli na koho obracet se svými otázkami a pochybnostmi. 
Jako důležité zmiňují také to, že se opakovaně, v těhotenství i po porodu, setkávali 
se stejnými lidmi, kteří už pro ně nebyli zcela cizí.

A to je také náš cíl. Aby se rodiče, kteří místo očekávaného narození zdravé-
ho miminka čelí skutečnosti, že se jejich děťátko narodilo příliš brzy nebo závažně 
nemocné, necítili opuštění a bezradní. Aby měli jistotu, že ať už se bude dít cokoli, 
budou mít vždy kolem sebe lidi, na které se mohou obrátit a kteří se jim budou snažit 
jejich těžkou situaci ulehčit.

RIZIKO PŘEDČASNÉHO PORODU
PÉČE O ŽENY S RIZIKEm PŘEDČASNÉHO PORODU



78

Co vás čeká na oddělení  
rizikového těhotenství

mUDr. Andrej Černý
Gynekolog-porodník
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Oddělení rizikového těhotenství (dále jen RT) je obvykle celé lůžkové oddělení, nebo 
alespoň několik pokojů (v případě menších nemocnic), kde se soustřeďují těhotné 
s celou řadou obtíží. Nemusí se vždy jednat pouze o hrozící předčasný porod. Vel-
ké množství pacientek je hospitalizovaných např. z důvodu infekcí nebo jen a čistě 
preventivně (riziko krvácení při vcestném lůžku, vysoce rizikové formy vícečetného 
těhotenství atd.). Důvodem hospitalizace na oddělení RT na klinice v perinatologic-
kém centru intermediární nebo intenzivní péče je ve velkém procentu případů to, aby 
v případě jakéhokoliv ohrožení byla okamžitě dostupná specializovaná péče o novo-
rozence. Některé pacientky sice argumentují blízkostí bydliště k nemocnici, ale mnoho 
zdraví a život ohrožujících stavů vzniká velmi náhle, proto je lepší „být připraven“.

Po přijetí na oddělení rizikové-
ho těhotenství absolvuje pacient-
ka obvykle nejprve krátký admini-
strativní pohovor se sestrou nebo 
porodní asistentkou. Dále násle-
duje pohovor s lékařem, který se 
pacientky zeptá na anamnézu 
a další potřebné informace, pa-
cientku vyšetří nebo naplánuje 
další vyšetření. Nezbytnou sou-
částí vstupního pohovoru musí 
být také poučení pacientky, jaký 
je důvod jejího pobytu a jak dlou-
ho na oddělení bude. Pacientka si 
musí být vědoma, že délka poby-
tu je mnohdy žádoucí co nejdel-
ší, jindy má plánované ukončení, 
ale jelikož se zdravotní stav může 
změnit z minuty na minutu, ne 
vždy je možné podle tohoto plánu 
postupovat.
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Pokud je možné příčinu hospi-
talizace vyřešit (např. vyléčením 
infekce), lze pacientku propustit. 
V některých případech je možné 
vystavit tzv. propustku, tedy pro-
puštění pacientky na několik hodin 
s návratem večer zpět na oddělení. 
Některé nemocnice ale tuto mož-
nost nemají, resp. některé pacient-
ky nelze pustit z dohledu z důvodu 
vysokého rizika komplikací.

Pacientky mají možnost přijímat 
návštěvy, ale tady se prosím po-
drobněji informujte u personálu. 
Ne vždy je možná návštěva u lůž-
ka pacientky na pokoji, pouze ve 
společné místnosti nebo na chod-
bě, případně mohou být návštěvy 
omezeny návštěvními hodinami.

Osoby a obsazení

Na oddělení RT můžete natrefit na velké množství personálu, většinou je pozice 
rozlišena barvou jmenovky nebo oblečení:

 M Mladší lékaři – tzv. sekundáři – sepisují příjmová vyšetření, navštěvují pacient-
ky při vizitách, provádějí základní vyšetření, plánují základní postupy v průběhu 
hospitalizace.

 M Starší lékaři – vedoucí oddělení – konzultují postupy mladších lékařů, plánují 
a provádějí některá složitější vyšetření nebo postupy. Někdy mají vědecko-pe-
dagogický titul – docent, profesor.

 M Neonatolog – lékař pečující o novorozence – na oddělení většinou konzultuje 
s pacientkami další postup po narození, objasňuje rizika patologických stavů pro 
novorozence apod.

 M Lékaři jiných specializací – obvykle konzultují a radí s postupy pacientek s jinými 
než porodnickými patologiemi (např. internista, nefrolog, neurolog, psychiatr…).

 M Porodní asistentka – ženská sestra – sestra vzdělaná v oblasti gynekologie 
a porodnictví.

 M Sestra – od porodní asistentky se liší většinou znalostmi (ale nemusí být pravi-
dlem) a kompetencemi v případě vedení porodů.

 M Nutriční terapeut – má na starosti výživu pacientek, zejména v případě kompli-
kací (potravinové alergie, metabolické vady).
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 M Fyzioterapeut – pomáhá s rehabilitací pacientek na lůžku.
 M Pomocný personál – sanitář, uklízečka.

Režim oddělení

Režim oddělení je rámcově stejný pro všechna oddělení RT.
Ráno po probuzení porodní asistentky a sestry měří tzv. vitální funkce (tlak krve, 

pulz, teplotu) a některé jiné parametry (ozvy plodu), dále rozdávají ranní léky nebo 
odebírají krev na plánovaná vyšetření. Poté lékařská vizita kontroluje pacientky, ptá 
se na jejich aktuální zdravotní stav, popisuje plán dne, nastávající vyšetření apod. 
V průběhu návštěvy porodní asistentky nebo lékaře je vhodné popsat všechny ob-
tíže, které pacientka má nebo od poslední vizity měla, pacientka také může klást 
dotazy ohledně dalšího postupu.

Je zvykem, že alespoň jednou týdně oddělením projde tzv. velká vizita, tedy pa-
cientky navštíví vedoucí pracovník kliniky.

V průběhu dne pacientky mohou absolvovat celou řadu různých dílčích vyšetření, 
každé s různou frekvencí opakování:

 M měření krevního tlaku, pulzu a tělesné teploty,
 M kontrolu ozev (tepu) plodu,
 M kontrolu plodu pomocí tzv. kardiotokografu (CTG),
 M měření hmotnosti pacientky (u preeklampsie),
 M měření příjmu a výdeje tekutin (u preeklampsie),
 M odběry krve nebo moči ke zjištění laboratorních parametrů,
 M ultrazvukové vyšetření – tzv. biometrie (odhad hmotnosti plodu), cervikometrie 

(měření délky děložního hrdla) nebo měření průtoků krve cévami plodu,
 M vyšetření na přítomnost mikroorganismů – tzv. kultivace z moči nebo z pochvy,
 M další vyšetření jako například měření hladiny fetálního fibronektinu (u rizika před-

časného porodu).
Některé pacientky mají předepsaný tzv. klidový režim nebo absolutní klid na lůžku 

(včetně hygieny a toalety). V jejich případě je nezbytné tento režim dodržovat – po-
rušení může vést ke zhoršení stavu (např. krvácení apod).

Na pracovištích věnujících se vědecké práci se může stát, že je pacientkám nabíd-
nuta účast ve studiích a výzkumech. Zapojení je velmi vítané, protože i když nepo-
může dané pacientce, většinou dílčím způsobem pomůže těhotným v budoucnosti.

Kromě vyšetření se na odděleních RT samozřejmě provádí i léčba patologií v tě-
hotenství – patří sem snaha o oddálení předčasného porodu, léčba infekcí, vysoké-
ho tlaku, cukrovky apod. Nezbytnou součástí léčby nemocí v těhotenství bývá i za-
jištění plodu před porodem samotným podáním tzv. kortikosteroidů, které umožní 
rychlejší uzrání plicní tkáně, a tedy lepší adaptaci novorozence po porodu. Jelikož 
ne vždy je léčba možná, respektive může mít i nežádoucí účinky, konkrétní možnosti 
by měl pacientce vysvětlit při zjištění onemocnění lékař.
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Konzultace neonatologa  
při hrozícím předčasném porodu

mUDr. Tereza Lamberská, Ph.D.
Lékařka neonatologické JIRP
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Při hrozícím předčasném porodu by těhotná žena měla být hospitalizována, ide-
álně na pracovišti II. nebo III. typu, tj. v porodnici, která je personálně i přístrojově 
vybavená na péči o těhotnou ženu s hrozícím předčasným porodem a hlavně na 
intenzivní péči o předčasně narozené novorozence. Obvykle je těhotná žena přijata 
rovnou na porodní sál, kde jsou provedena nejdůležitější vyšetření. Později, pokud 
je stav těhotné a jejího plodu/plodů stabilizovaný a výsledky vyšetření nesvědčí pro 
riziko porodu v následujících hodinách, je přeložena na oddělení rizikového těho-
tenství. V případě, kdy je brzký porod již nevyhnutelný, zůstává žena na porodním 
sále a začíná se připravovat na porod.

Těhotná je samozřejmě průběžně informována o svém stavu gynekologem/po-
rodníkem a porodní asistentkou, ale v některých situacích je důležitý také rozhovor 
s neonatologem. Naprosto nezbytná je přítomnost neonatologa při rozhodování 
o dalším osudu plodu/novorozence v okamžiku, kdy hrozí předčasný porod v ob-
dobí extrémní nezralosti nebo např. při závažných pochybnostech o zdraví a živo-
taschopnosti plodu (nález vrozených vývojových vad plodu na ultrazvuku, závažné 
zpomalení nebo zástava růstu plodu apod.). Hrozící předčasný porod v nízkém 
týdnu těhotenství nebo zjištění závažného stavu plodu je samozřejmě šokem pro 
celou rodinu, proto je vždy žádoucí, aby se pohovoru s neonatologem zúčastnil 
i otec dítěte, případně další rodinní příslušníci. Zkušený neonatolog by měl těhotné 
ženě a její rodině srozumitelně vysvětlit, jaké šance na přežití bez závažných dlou-
hodobých následků má její plod/plody, jaké jsou možnosti léčby (před porodem 
i po porodu), jakým způsobem bude probíhat porod (přirozený porod vs. císařský 
řez) a stabilizace miminka bezprostředně po porodu, jak velké je riziko vzniku růz-
ných komplikací apod. Zcela zásadní je přítomnost neonatologa při rozhodování 
o zahájení či nezahájení resuscitační a intenzivní péče o novorozence při hrozícím 
předčasném porodu na hranici životaschopnosti. Při konzultaci každého takového 
případu musí neonatolog vždy zohlednit aktuální stav plodu a situaci rodiny v kon-
textu výsledků péče daného perinatologického centra. Rodina by také měla dostat 
informace o paliativní péči, která je nabízena v situacích, kdy dojde k rozvoji závaž-
ných komplikací a miminko již nemá naději na vyléčení a uzdravení. V mnoha přípa-
dech je nutné sezení s neonatologem opakovat. Těhotná žena a její rodina potřebují 
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čas, aby se mohly s nově vzniklou situací vyrovnat, aby vstřebaly získané informace 
a také aby měly příležitost klást vlastní otázky. Je žádoucí, aby se sezení kromě neo-
natologa účastnil i ošetřující gynekolog/porodník, aby nedošlo k nějakému nedoro-
zumění a poskytování protichůdných informací. V rámci pohovoru s neonatologem 
může být také budoucím rodičům nabídnuta účast v klinických studiích, které jsou ve 
fakultních nemocnicích běžně prováděny. Klinické studie obvykle zkoumají účinnost 
nových léčebných postupů nebo léků. Rodiče by měli vědět, že účast dítěte v jaké-
koliv klinické studii je vždy dobrovolná a souhlas s účastí je možné kdykoliv odvolat.
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Příprava plodu na předčasný porod
mUDr. Tereza Lamberská, Ph.D.
Lékařka neonatologické JIRP
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

V případě reálně hrozícího předčasného porodu se těhotné ženě podávají léky, 
kortikoidy, které urychlují zrání plodu. Kortikoidy jsou látky hormonální povahy, které 
prokazatelně urychlují zrání tkání a orgánů plodu, zejména plic, a podporují také 
tvorbu plicního surfaktantu (to je látka nezbytná k samostatnému dýchání). Díky 
tomu kortikoidy významně snižují riziko úmrtí nezralých novorozenců a riziko rozvoje 
závažných komplikací souvisejících s nezralostí (syndrom respirační tísně, krvácení 
do mozkových komor). Léčba kortikoidy se doporučuje u těhotných žen v 24.–35. tý-
dnu těhotenství, které mají vysoké riziko předčasného porodu v nejbližších 7 dnech. 
V České republice se používá preparát Dexona (účinná látka dexamethazon), který 
se podává nitrosvalovou injekcí ve 4 dávkách po 12 hodinách, a preparát Diprophos 
(účinná látka betamethazon), který se podává rovněž injekčně do svalu, avšak ve 
dvou dávkách po 24 hodinách. Účinek kortikoidů na zrání tkání plodu nastupuje cca 
12 hodin po první dávce a svého maxima dosáhne 24 hodin po podání poslední 
dávky. Plný účinek trvá 7 dní, do dvou týdnů od podání poslední dávky jejich úči-
nek zcela odezní. Po uplynutí více než 14 dnů od předchozího podání kortikoidů je 
možné léčbu kortikoidy jednou zopakovat, zejména u žen s hrozícím předčasným 
porodem před 32. týdnem těhotenství.

Individuálně se postupuje u žen s hrozícím předčasným porodem mezi 22.–24. tý-
dnem těhotenství. V tomto období tzv. šedé zóny nezralosti je velmi důležitý opako-
vaný pohovor těhotné ženy s neonatologem, který by měl zhodnotit, jaké jsou reálné 
šance jejího plodu na přežití a navrhnout další postup. V tomto období je důležité 
respektovat názor budoucích rodičů. Pokud si rodiče přejí dát miminku narozenému 
před dosažením hranice životaschopnosti šanci, pak je podání kortikoidů i v tomto 
období na místě.
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Preeklampsie ohrožuje matku i plod
„Největším uměním je poznat, kdy už by se 
miminku lépe dařilo mimo dělohu.“

Rozhovor s doc. mUDr. Ondřejem Šimetkou, Ph.D., mBA
Gynekologem-porodníkem
FN Ostrava

Preeklampsie patří k nejzávažnějším ohrožením těhotenství a postihne kolem pěti 
procent nastávajících maminek. Proč k preeklampsii dochází, čím ohrožuje rodičku 
i miminko a jak se jí vyvarovat? Nejen o tom jsem si povídala s kapacitou v tomto 
oboru – přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava 
doc. MUDr. Ondřejem Šimetkou, Ph.D., MBA.

Kdybyste to měl vysvětlit pro laiky – co přesně je preeklampsie?
Je to jedna z nejvážnějších těhotenských komplikací, která je způsobena těhoten-

stvím samotným. Týká se asi 5 % těhotných. Na preeklampsii je „zaděláno“ brzy po 
oplodnění, odchylky proti normálnímu těhotenství vznikají už pár týdnů po oplození 
vajíčka, ale klinicky se nijak neprojeví. To až později. Preeklampsie vzniká, když to 
řeknu hodně neodborně, ne zcela správným vývojem placenty. Kvůli tomu pak v těle 
matky dochází k rozvoji změn, které se ale zpočátku nijak klinicky neprojevují.

 foto Shutterstock
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Kdy se objeví první příznaky?
Až v druhé půlce těhotenství, nikdy ne před 20. týdnem. Tzv. časná preeklampsie, 

která je závažnější, se nejčastěji projeví mezi 26. až 34. týdnem těhotenství. Mívá 
rychlejší průběh a nese s sebou více komplikací. Druhou formou je pozdní pre-
eklampsie, která se projevuje až kolem termínu porodu, po 37. týdnu těhotenství. 
Ta sice také souvisí se špatnou funkcí placenty, ale přispívá k ní zároveň i zhoršená 
adaptace rodičky na těhotenskou zátěž.

Co může zapříčinit, že dojde k nedokonalému uchycení placenty v počátku těho-
tenství?

To úplně nevíme. Jisté je ale to, že roli hraje souhra genetických, imunologických 
i zevních faktorů.

Říkal jste, že příznaky se objeví nejdříve ve druhém trimestru. Jaké jsou?
To je různé. Preeklampsie je definována hypertenzí, to znamená vysokým krev-

ním tlakem, a přítomností bílkoviny v moči. Jiné příznaky pacientka ani nemusí mít. 
Proto ženy chodí před porodem do těhotenské poradny v pravidelných týdenních 
intervalech a součástí kontrol je měření krevního tlaku a vyšetření bílkoviny v moči. 
To jsou opatření na vyhledávání preeklampsie, která platí po celém světě. Gyneko-
loga ale může k podezření na preeklampsii přivést také malý plod nebo jiné potíže 
těhotné, např. bolesti hlavy.

Takže jde o příznaky, kterých si žena nemusí ani všimnout.
Ano, preeklampsie nebolí, takže ženy nemusí mít vůbec žádné její projevy. Ale 

někdy se mohou naopak objevit výrazné potíže – bolesti hlavy, mžitky před očima, 
bolest v oblasti žaludku, únava nebo otoky obličeje a rukou. Jindy se onemocnění 
projeví až těžkými příznaky, to znamená eklampsií, nebo HELLP syndromem.

Pokud se preeklampsie objeví až na samém konci těhotenství, nemá žena do té 
doby vůbec žádné příznaky?

Ne, může být úplně v pořádku. Ke konci těhotenství se ale objeví bílkovina v moči 
a zvedne se krevní tlak. Ten narůstá i u zdravé ženy s normálním těhotenstvím, 
aby se zvýšil průtok krve přes placentu a zajistila se dobrá výživa plodu. Ale tlak 
nemá přesáhnout hodnotu 140/90 mmHg. Pak už je to považováno za hypertenzi 
a je na čase zjistit, zda jde například o těhotenskou hypertenzi nebo třeba právě 
o preeklampsii.

Jak lze preeklampsii odhalit?
Měřením krevního tlaku a laboratorním vyšetřením nebo na základě subjektiv-

ních potíží těhotné. To by lékař měl přistoupit k podrobnějšímu vyšetření. Několik 
let už máme k dispozici i nové vyšetření, které může diagnózu zpřesnit. Jde o test 
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se složitým názvem sFlt/PlGF. Česká republika byla první zemí, kde ho pojišťovny 
začaly při podezření na toto onemocnění proplácet, zatímco v některých okolních 
zemích si ho ženy dodnes musí platit jako nadstandard.

V jaké fázi těhotenství se test provádí?
Preeklampsii nelze nikdy zjistit před dvacátým týdnem těhotenství, protože v té 

době se klinicky nijak neprojevuje, to se děje až ve druhé polovině těhotenství. Toto 
vyšetření se uplatňuje hlavně při diagnostice preeklampsie do 36. týdne těhoten-
ství. Když je test negativní, můžeme s velkou mírou pravděpodobnosti říct, že se 
v nejbližším měsíci onemocnění nerozvine. Když je naopak pozitivní, vede nás to 
k tomu, že ženu více sledujeme. Podle výsledku vyšetření jsme poté schopni říct, jaká 
je pravděpodobnost, že se onemocnění nerozvine nebo rozvine v období jednoho 
měsíce. A někdy, pokud má žena opravdu vysoké hodnoty, ji rovnou hospitalizujeme.

Když je už na začátku těhotenství jasné, že žena má k preeklampsii predispozice, 
nelze to nějak odhalit už v prvním trimestru?

Ano, už několik let je u nás možné udělat screeningové vyšetření na preeklampsii 
v prvním trimestru. Ideálně současně s prvotrimestrálním screeningem zaměřeným 
na vrozené vývojové vady plodu. Použijí se hodnoty z něj a ultrazvukem se změří 
průtoky krve na děložních cévách. Tyto parametry se vloží do programu, který vy-
počítá riziko rozvoje časné preeklampsie, ale také růstové restrikce plodu, tedy že 
miminko nebude v děloze dobře růst.

 foto Shutterstock
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V čem ženě pomůže, že zná výši rizika vzniku preeklampsie?
Ženy, u nichž vyjde screening negativně, mají velmi malé riziko, že se u nich pre-

eklampsie rozvine, takže podstupují normální péči v těhotenství. Ženám, kterým 
vyjde screening pozitivně, tudíž je u nich vyšší riziko rozvinutí preeklampsie, naopak 
nabídneme prevenci.

Prevence spočívá v užívání kyseliny salicylové. To může být například acylpyrin, 
což je velice jednoduchý, levný, ale účinný lék. Musí se ovšem nasadit do 16. týdne 
těhotenství a musí se užívat pravidelně až do 36. týdne těhotenství. Pak může snížit 
riziko vzniku časné preeklampsie téměř o 80 %. Ženy s pozitivním screeningem také 
pravidelně sledujeme.

Měly by tedy screening preeklampsie podstoupit všechny těhotné ženy?
Ano, měl by se nabízet a dělat všem těhotným ženám. Ale není to povinné vy-

šetření, můžeme ho jen nabídnout. Jako nadstandardní péči si ho ženy musí hradit 
samy. Stejně jako prvotrimestrální screening. Pojišťovny na to ale reagují a často 
vyšetření proplácí přímo ženě z různých programů prevence.

Když už je později potvrzena preeklampsie, jak se léčí?
Léčit se nedá, dají se jen zmírnit příznaky. Je způsobena těhotenstvím a jedinou 

léčbou je tedy jeho ukončení. To v případě, že jde o těžkou preeklampsii, která 
ohrožuje plod nebo těhotnou ženu. Vše ostatní je jen léčba podpůrná, která může 
předčasný porod trochu oddálit. Jde o léčbu vysokého krevního tlaku, podání mag-
nézia a další.

Důležité je tedy zjistit preeklampsii včas, ženu sledovat a v případě, že tušíme, že 
bude třeba ukončit těhotenství dříve, jí podat kortikoidy. Ty pomohou plodu k rych-
lejšímu vyzrání plic a dalších orgánů tak, aby byl na předčasný porod lépe připra-
ven. Když jsme ještě neměli k dispozici současné diagnostické metody, zjišťovali 
jsme preeklampsii bohužel až pozdě, ve velmi těžké fázi. Pak bylo třeba ukončit 
těhotenství v ten samý den, kdy byl problém zjištěn. Už nebyl čas lépe se připravit.

Má samotná preeklampsie v průběhu těhotenství nějaké negativní dopady na plod 
a na matku?

Ano, na plod i matku. Časná preeklampsie většinou vede k předčasnému ukon-
čení těhotenství. A navíc je často spojena s růstovou restrikcí plodu. To znamená, 
že se mu v děloze nedaří. Zaostává ve svém růstu, protože nedostává dostatečnou 
výživu, strádá. Největší umění v takovém případě je správně načasovat porod. Po-
znat, kdy už by se miminku dařilo lépe mimo dělohu.

Co se dopadů na matku týče, při těžké preeklampsii, eklampsii či HELLP syn-
dromu může dojít i ke krvácení do mozku, abrupci placenty, poškození ledvin a tak 
dále. Navíc se dnes ukazuje, že přestože po porodu preeklampsie odezní, mohou 
problémy přijít později v budoucnu. Za několik roků se může rozvinout chronická 
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hypertenze, postižení ledvin a další zdravotní problémy. S touto informací by proto 
měla jít žena ke svému praktickému lékaři a ten by ji měl více sledovat.

Pozná gynekolog na ultrazvuku, že plod strádá? Nemůže se nedostatek živin za-
měnit s přirozenou menší tělesnou konstitucí dítěte?

Někdy je těžké to odlišit, ale poznat to jde. Ono by stačilo, aby gynekolog poznal, 
že plod je malý, a odeslal těhotnou na pracoviště, kde to umí vyhodnotit podrobně-
ji – podle průtoku krve v pupečníku a v cévách plodu. A pokud je plod malý a nevyvíjí 
se tak, jak by mohl vzhledem k jeho naprogramovaným možnostem, mělo by být 
těhotenství včas ukončeno.

V jakém případě lékaři u preeklampsie navrhují ukončení těhotenství?
Musí to být tak vážné, že rizika pokračování těhotenství jsou větší než rizika spo-

jená s předčasným ukončením těhotenství. Načasovat porod je v takovém případě 
největší umění. Jde například o situace, kdy plod už strádá, nedostává živin, kyslíku 
a krve tolik, kolik potřebuje, poškozuje ho to chronickou hypoxií. Tak to je okamžik, 
kde je třeba ho porodit. Přestože je to třeba ve 28. týdnu. To už víme, že se mu venku 
bude dařit lépe. Nebo to může být velmi vysoký krevní tlak u rodičky, který už nelze 
léčbou korigovat a ohrožuje ji krvácením do mozku, pak má zdraví matky přednost.

Do kdy musí dítě v případě potíží na svět? Je například čas vyvolat porod, nebo je 
těhotenství vždy ukončeno císařským řezem?

To vždy záleží na konkrétním stavu těhotné ženy i plodu. Někdy je to otázkou 
minut, jindy to vydrží několik dní, po které se nám podaří situaci stabilizovat. Je to 
případ od případu. Pokud je to možné, snažíme se o vaginální porod, který vyvo-
láváme. Pokud ale musí být těhotenství ukončeno rychle, nemáme k dispozici dva, 
tři dny, musí dojít k císařskému řezu.

Může žena odmítnout předepsané ukončení těhotenství?
Žena může odmítnout cokoli, ale neděje se to. Pacientky vědí, že je něco velmi 

špatně. Není jim dobře, mají od nás podrobné zprávy o tom, jak se daří plodu.

Když už dojde k samotné eklampsii, jak tento stav vypadá, jaké jsou projevy?
Eklampsie vypadá jako epileptický záchvat. Žena upadne do bezvědomí, dosta-

ne křeče celého těla. Leží na zemi, má pěnu u úst, chrčí a třepe se. Pak to přestane 
a ona se postupně probírá. Bohužel ale při této situaci někdy hrozí pád, existuje ri-
ziko abrupce (odloučení) placenty, úmrtí plodu. Je to poměrně dramatická záležitost 
a těhotenství se musí ukončit rovnou.

Preeklampsie se může komplikovat i HELLP syndromem. I ten je součástí pre-
eklampsie, ale projevuje se trochu jinak. HELLP je zkratkou anglických slov jednotli-
vých příznaků toho syndromu. H (hemolysis) značí rozpad krvinek, EL (elevated liver 
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enzymes) jsou zvýšené jaterní testy a LP (low platelets) jsou nízké krevní destičky. 
Ačkoli je tato nemoc definována čistě laboratorně, mají ženy typické subjektivní pří-
znaky – úporné bolesti hlavy, poruchy zraku, jako je rozostřené vidění, mžitky před 
očima, nebo bolest v oblasti žaludku. Žena se celkově cítí špatně. Bohužel dokud 
ještě nebylo takové povědomí o HELLP syndromu, končily tyto případy někdy špatně, 
dnes je situace přeci jen lepší.

Přichází tyto stavy zcela bez varování, nebo je možné odhalit, že se blíží?
HELLP syndrom může přicházet z plného zdraví a může se vyvíjet velmi rychle. 

Žena se cítí dobře a najednou je druhý den všechno špatně. Čím dříve se syn-
drom v těhotenství projeví, tím rychlejší a komplikovanější průběh může mít. U pre-
eklampsie je to v podstatě to samé.

Může se u ženy objevit preeklampsie či eklampsie jen v těhotenství, nebo i po 
porodu?

Může se objevit i krátce po porodu, ve 24 hodinách po něm. Ale drtivá většina se 
projevuje krátce před porodem. Je vlastně důvodem porodu.

Je možné ženu vždy zachránit?
Preeklampsie patří spolu s poporodním krvácením mezi dvě nejčastější příčiny 

mateřských úmrtí ve světě. Může dojít k eklampsii, krvácení do mozku, abrupci pla-
centy a krvácení… Ale v Česku je to spíše výjimečné, což je výsledkem dobré péče.

Když to shrneme, jak se rizika eklampsie vyvarovat?
V ideálním případě by péče měla vypadat tak, že žena v prvním trimestru pod-

stoupí screening. Jestliže je negativní, riziko vzniku preeklampsie je malé, takže ná-
sledně absolvuje standardní péči.

Pokud je ale riziko zvýšené, měla by už v prvním trimestru dostat kyselinu salicy-
lovou (Acylpirin, Aspirin nebo něco podobného). A pokud ho bude užívat poctivě, 
významně se u ní riziko vzniku preeklampsie sníží. Taková žena je navíc intenzivněji 
sledována, díky čemuž odhalíme i ty ženy, u kterých by se preeklampsie i přes pre-
ventivní užívání kyseliny salicylové stejně rozvinula.

Ostatní ženy by si měly všímat výše zmíněných příznaků, které jsou ale bohu-
žel nespecifické, nebo dokonce nemusí být vůbec žádné. Měly by také pravidelně 
chodit na prohlídky, kde jim změří krevní tlak a vyšetří moč. A pokud jsou hodnoty 
vysoké, měly by být testovány na preeklampsii.

Autorka rozhovoru: Julie Hájková, zena-in.cz
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Výzkum prevence  
předčasného porodu

Rozhovor s doc. mUDr. michalem Kouckým, Ph.D.
Vedoucím lékařem oddělení rizikového těhotenství
Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Jste vedoucím lékařem na oddělení rizikového těhotenství. Setkáváte se ve své 
praxi často se ženami, kterým hrozí předčasný porod?

Skupina žen s rizikem předčasného porodu se „štěpí“ do dvou podskupin. Tou 
větší skupinou jsou ženy, které nakonec porodí spontánně předčasně. Tu menší sku-
pinu (to je asi čtvrtina z počtu žen, které předčasně porodí) tvoří ženy, u kterých 
musíme plánovat porod dříve kvůli jejich závažnému zdravotnímu stavu (nejčastěji 
je to preeklampsie) nebo kvůli závažnému stavu dítěte (nejčastěji růstová restrikce) 
či kombinaci obou komplikací. Takže předčasný porod obojího druhu reálně hrozí 
kolem 10 % populace ve vyspělých zemích, respektive toto je souhrnné číslo obou 
skupin, těch, které nakonec skutečně předčasně porodí. Těch, kterým ale předčasný 
porod hrozí, bude jistě více.

Jak tedy poznáte ženu, které hrozí předčasný porod?
Celá péče o těhotné s rizikem předčasného porodu (a stejně tak náš výzkum) se 

točí kolem toho, jak co nejpřesněji identifikovat rizika předčasného porodu, a to je 
nesmírně obtížné. Pouze některá pracoviště používají nejpokročilejší metody, které 
dokáží situaci výrazně zpřehlednit – upřesnit ji. Tyto metody, které jsou nicméně 
často experimentální, nám umožní rychle se zorientovat a pacientku správně dia-
gnostikovat. Pak můžeme třeba hrozící předčasný porod vyhodnotit jako falešný 
poplach. Takovým příkladem je asi nejčastější situace: přijde k nám žena z jiného 
pracoviště (tzv. transport in utero – latinsky transport v děloze), která třeba nemá 
zjevné závažné kontrakce, ale má hodně zkrácené děložní hrdlo. My jí v této si-
tuaci – na rozdíl od ostatních pracovišť – můžeme nabídnout takový speciální test 
(jedná se o test na fetální fibronektin, ale o tom podrobněji až někdy jindy ). 
Negativní výsledek znamená extrémně nízké riziko předčasného porodu. My tedy 
můžeme ženu následně pustit domů i přes velmi zkrácené děložní hrdlo a sledovat 
ji pouze ambulantně. Test ale bohužel nehradí pojišťovna (máme úhradu z grantu) 
a je velmi nákladný. Přitom kdyby pojišťovny tento test hradily a mohl být využíván 
plošně na všech pracovištích, přineslo by to výrazný posun v péči o ženy, kterým 
hrozí předčasný porod.
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Podaří se předčasnému porodu někdy zabránit? Lze to?
To souvisí s mou odpovědí na předchozí otázku. Záleží na tom, zda je riziko 

reálné. Vysoký podíl počtu situací, kdy se na první pohled zdá, že by žena mohla 
předčasně porodit, je oním falešným poplachem. Ten nastává skutečně spíše z ne-
dostatku možností přesnější diagnostiky. Pokud se ale riziko zachytí včas, je reálně 
možné skrytý proces ještě ovlivnit a minimálně porod oddálit. Celý problém ale 
spočívá v tom, že o osudu těhotenství se rozhoduje již pár dní po početí a tehdy, 
nastaví-li se chybně proces tolerance těhotenství mateřskou imunitou, může vše 
probíhat skrytě a vlastní probíhající proces (a ukazuje se, že je celkem jedno, jestli 
jde o spontánní předčasný porod, preeklampsii atd.) je pověstnou špičkou ledovce. 
Pak je někdy otázkou náhody, že se podaří zachytit celou situaci ještě ve vratné fázi, 
tedy v době, kdy lze například podáváním hormonu progesteronu porod oddálit. 
Jediný způsob, jak diagnostikovat hrozící předčasný porod, který zatím máme, je 
měření délky děložního hrdla, tzv. cervikometrie. Toto vyšetření představuje jediné 
identifikovatelné zrcadlo dosud skrytě, subklinicky (tedy bez příznaků) probíhající-
ho procesu, směřujícího k předčasnému porodu. Děložní hrdlo se totiž v důsledku 
předčasné aktivace zracích pochodů zkracuje.

Tím se dostáváme k vašemu výzkumu, který vedete. Jak, kdy a proč se zrodila my-
šlenka tohoto výzkumu? Jak dlouho už se tímto výzkumem zabýváte?
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Pokusím se odpovědět zcela na rovinu a bez obalu. V prvé řadě – jsem strašně 
zvědavý člověk a málokdy se spokojím jen s učebnicovými odpověďmi, začal jsem 
si odpovědi hledat sám. Řadu věcí jsme si vymysleli a vyzkoušeli u nás, na oddělení 
rizikového těhotenství. Výzkum jsem započal již před cca 10 lety, kdy mě „nakoplo“ 
postgraduální studium, v jehož rámci jsem se musel více zabývat záležitostmi, které 
nejsou přímo propojeny s jakýmikoliv klinickými příznaky pacientů. Ponořil jsem se 
tehdy do patofyziologie, molekulární biologie, imunologie, farmakologie… Dalším 
impulzem pak bylo, že mě někdejší šéf a můj učitel – profesor Hájek – vyslal na jed-
no z nejvýznamnějších klinických a výzkumných center zabývajících se výzkumem 
předčasného porodu – do Perinatology Research Branch of Wayne State University, 
Detroit, Michigan, USA –, kde jsem měl možnost pár měsíců pobýt a dostat se k ně-
čemu, co jsem u nás nikde neměl možnost vidět. Upřímně řečeno mě také hnalo i to, 
že někdy laická veřejnost vyčítá nám porodníkům, že „přece v dnešní době už doká-
žeme řadě průšvihů zabránit“. Bohužel musím nyní, už s odstupem let, kdy vedeme 
výzkum, konstatovat, že tomu tak určitě není, a s pokorou k přírodě říct, že to asi jen 
tak nebude. Příroda vždy měla selekční mechanismy, které měly regulací zaručit 
určitou rovnováhu. Čili dalším krokem je snažit se přiblížit se k pochopení těchto 
mechanismů. Pak teprve uvidíme, jestli vůbec je budeme schopni nějak ovlivnit…

Váš výzkumný tým je složen převážně z gynekologů. Významným členem je ale 
i paní doktorka Malíčková – imunoložka. Jakým způsobem se vám povedlo dát vaši 
skupinu dohromady? Můžete nám trochu odtajnit, jak tým pracuje? Má například 
každý člen svůj úkol, nebo všichni děláte vše?

Bez Karin Malíčkové bychom nebyli tam, kde jsme. Ona, jakožto reprodukční 
imunolog, má obrovskou zásluhu na tom, co jsme doposud dokázali. Dostali jsme 
se k sobě víceméně náhodou. Před lety jsem se snažil najít v rámci nemocnice 
kolegy, kteří by nám pomohli realizovat výzkum, který by bez imunologa nebylo 
vůbec možné vést. My dva spolu vytváříme „know-how“, jak se říká.  Mladí, jak jim 
říkáme, tedy naši postgraduální studenti (MUDr. Hana Hrbáčková a MUDr. Andrej 
Černý – pozn. redakce), mají za úkol pomoci nám naše nápady realizovat. Zajišťují 
sběr apod. Na druhou stranu komunikaci s pacientkami vedeme hlavně my dva, 
tedy Karin Malíčková a já.

Co by vám – v souvislosti s výzkumem – momentálně nejvíce pomohlo? Co potře-
bujete? Kterým směrem by se výzkumná práce měla ubírat? Dá-li se to takto říct.

Jak jsem již řekl – pro mě osobně je více než jasné, že má-li se něco v těhoten-
ství „pokazit“, děje se tak již na počátku. Proto je veškerá výzkumná snaha, naše 
pozornost, upřena právě tam – do počátku těhotenství. Ideálem by bylo zjistit ještě 
před početím nebo nejdéle v I. trimestru, zdali ženě reálně hrozí daná konkrétní 
komplikace, a případně se ji pokusit již v tomto období ovlivnit – nějaké, byť zatím 
omezené, nástroje již máme. Čili si tu ideální budoucnost výzkumu představuji tak, 
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že by byly ženy testovány již v I. trimestru těhotenství. Absolvovaly by imunologické 
vyšetření a následně by byl bedlivě hlídán vývoj jejich těhotenství. Takto by se dalo 
analyzovat, jak souvisí předčasný porod (pokud by nastal) s parametry výsledků 
prvotrimestrálních vyšetření. S tím bych skutečně rád nyní začal. Právě zde ale mu-
síme počítat s tím, že náklady mohou jít až do statisíců. V USA již bylo něco podob-
ného spuštěno, a tak americkým kolegům trochu tiše závidíme a doufáme, že brzy 
začneme také.  A právě konkrétně na takovéto plošné testování ideální kohorty 
žen, které by přineslo relevantní výsledky, bychom rádi využili finance, které přinese 
projekt Pomáháme (ne)donošení.

Unikátní výzkum příčin a prevence předčasných porodů

Předčasný porod. Situace, kdy se miminko narodí o několik týdnů, či dokonce měsíců 
dříve než v ukončeném 37. týdnu těhotenství. Hranice životaschopnosti je v České 
republice stanovena na 24. týden těhotenství. Česká neonatologie je na špičkové 
úrovni, daří se zachraňovat i miminka vážící necelých 500 gramů! V celosvětovém 
měřítku se problém předčasného porodu týká přibližně desetiny světové populace. 
V České republice se narodí více než 9 000 dětí za rok předčasně.

Projekt Pomáháme (ne)donošení

Projekt Pomáháme (ne)donošení je projektem na podporu výzkumu příčin a pre-
vence předčasných porodů. 1. LF UK a VFN se řadí mezi přední světová výzkum-
ná pracoviště, která se touto problematikou zabývají. „Dosáhli jsme již důleži-
tých výsledků, které byly příznivě přijaty mezinárodní odbornou veřejností,“ říká 
doc. MUDr. Koucký.

Výzkum je zaměřen jak na mapování poruch imunity u žen, které prožijí různé tě-
hotenské komplikace, především předčasný porod, tak i na detailní výzkum složitých 
imunologických pochodů, které stojí v pozadí předčasného porodu, preeklampsie, 
opakovaných potratů a dalších problémů. Doc. MUDr. Koucký říká: „Z dosavad-
ních výstupů výzkumu jednoznačně vyplývá, že proces předčasného porodu začíná 
v samém počátku těhotenství. Vše plyne z biologické interakce mezi matkou a vy-
víjejícím se plodem. Ve velké míře se jedná o záležitost imunologickou, konkrétně 
o chybnou ‚komunikaci‘ mezi imunitním systémem matky, plodem a mikroby, kteří 
se přirozeně nacházejí nejen v děloze matky. Správné pochopení jednotlivých po-
chodů může pomoci zlepšit péči o ženy s rizikem těhotenských komplikací, zejména 
předčasného porodu. V ideálním případě bychom mohli díky výzkumu přinést způ-
sob, jak těmto fatálním komplikacím v těhotenství předejít. Naše projekty bohužel 
zatím nelze hradit z veřejného zdravotního pojištění, a tak jsme se spojili s organiza-
cí Nedoklubko, která nám, jak věříme, může pomoci získat finanční prostředky.“ Pro 
představu řádově již třeba jedna stokoruna může zajistit další rizikové ženě možnost 
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vědět, zda má či může mít v těhotenství problém. Plošné testování rizikových žen 
je zatím pro nedostatek prostředků a kapacity lékařů budoucností, a právě finance 
mohou tuto situaci posunout k tomu, aby se změnila.

Stručně o roli imunity v těhotenství

Lékařský výzkumný tým se zabývá (mimo jiné) problematikou tzv. komplemento-
patií a jejich vztahu k těhotenským komplikacím. Komplement je důležitou složkou 
vrozených mechanismů imunity. Tento složitý systém mnoha bílkovin můžeme zjed-
nodušeně připodobnit k vrátnému, který má za úkol rozeznat cizorodého vetřelce 
vstupujícího do organismu a informovat další složky imunity o tom, jak je třeba 
tohoto vetřelce zlikvidovat. U téměř 10 % evropské populace nefunguje tento vrátný 
správně – neumí hned u vrat rozeznat některé mikroby (streptokoky, stafylokoky, 
E. coli, herpetické viry, některé kvasinky). Proto boj proti těmto mikrobům sice imu-
nita nakonec zvládne, ale trvá to déle. Tento tzv. deficit lektinové dráhy aktivace 
komplementu není obvykle klinicky příliš významný, mnozí lidé s tímto defektem 
o něm vůbec nevědí, někoho nemoc obtěžuje formou sice banálních, ale častějších 
slizničních infekcí. Častěji na infekce trpí děti a lidé s nějakou další poruchou imunity 
(kupříkladu onkologicky nemocní). Zdá se však, že zcela potichu doutnající a nero-
zeznaný zánět v průběhu těhotenství může spustit kaskádu takových procesů, které 
mohou vyústit až v předčasný porod. A protože jsou vrozené složky imunity včetně 
komplementu v těhotenství velmi důležité, deficit lektinové dráhy aktivace kom-
plementu by mohl být jedním z faktorů, který by mohl zvyšovat riziko těhotenských 
komplikací sdružených se zánětem.

Dosavadní studie týmu MUDr. Kouckého naznačují, že je výskyt deficitu lektinové 
dráhy aktivace komplementu ve skupině žen s předčasným porodem význam-
ně vyšší a že je častěji sdružen s komplikacemi typu hnisavého zánětu plodových 
obalů. „Naše pozorování lze ovšem zatím označit jen za pilotní, předběžné. Aby-
chom si skutečně mohli být jisti tím, že předčasně rodící ženy mají vskutku častěj-
ší výskyt této komplementopatie, museli bychom vyšetřit velmi rozsáhlou skupinu 
žen s patologickými i fyziologickými těhotenstvími. Vycházím-li z toho, že v ČR se 
ze 100 000 novorozenců ročně asi 7 000 narodí předčasně, museli bychom mít 
vyšetřeno přes 600 žen s předčasným porodem a nejméně 300 žen s fyziologic-
kým termínovým porodem, abychom dosáhli 99% hladiny spolehlivosti. Pro úplně 
přesná čísla je samozřejmě třeba provést statistickou analýzu rozsahu souboru,“ 
říká vedoucí týmu.

V ČR jsou k detekci komplementopatií k dispozici špičkové diagnostické testy 
švédské firmy EuroDiagnostica (www.complementsystem.se/home, zastupuje ji 
česká firma AscoMed). Jedna souprava k detekci lektinové dráhy aktivace kom-
plementu stojí necelých 14 000 Kč bez DPH a při jejím nejekonomičtějším využití 
(systémem „všechny pacientky najednou“) z ní lze udělat 70 analýz. Při plánu vyšetřit 
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1 000 žen je tedy potřeba mít 14 souprav testů. Jedná se tak o částku cca 200 000 Kč 
bez daně, a to pouze za chemikálie.

Doc. MUDr. Koucký vyjmenovává možné přínosy navrhované studie:
 M jednoznačný důkaz pro existenci nebo neexistenci souvislosti uvedené komple-

mentopatie s předčasnými porody;
 M spolupráce s jinými gynekologicko-porodnickými pracovišti, abychom požado-

vaného počtu patologických pacientek dosáhli co možná nejdříve, a tedy jistá 
popularizace problematiky;

 M potvrdí-li se naše předběžná data, jakož i zprávy z podobných (ne však identic-
kých) studií, dalším krokem by mohly/měly být úvahy o tom, jak těmto rizikovým 
ženám pomoci léčebně.

Autorka rozhovoru: Mgr. Petra Kašparová, redaktorka Nedoklubka
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„Preeklampsie mě potkala  
hned dvakrát.“
Příběh markéty Řehořové

Preeklampsie je závažné one-
mocnění, které postihuje těhotné, 
zaujímá ve světě přední místo 
v příčinách poporodních úmr-
tí žen a novorozenců. V Česku 
díky vysoké úrovni zdravotnictví 
většinou nejsou následky pre-
eklampsie fatální, přesto bývá 
důvodem předčasného porodu 
a s tím spojených komplikací. Své 
o tom ví Markéta Řehořová, která 
prodělala preeklampsii dvakrát. 
Obě děti porodila extrémně předčasně a sama dnes prostřednictvím organizace 
Nedoklubko pomáhá rodinám nedonošených dětí.

Markéto, jste hrdou maminkou dvou školáků, dcery Míši (nar. 2008) a syna Ríši 
(nar. 2010). Obě děti se narodily předčasně. Objevily se u prvního těhotenství ně-
jaké problémy, které nasvědčovaly tomu, že něco není v pořádku?

Před těhotenstvím jsem byla naprosto zdravá a v první polovině jsem se cí-
tila fyzicky dobře, nevolnosti jsem skoro žádné neměla. Celkově jsem se v jiném 
stavu necítila nikdy „v pohodě“, ale byla to spíš psychika. Hodně jsem se obáva-

la, aby všechno dobře dopadlo. 
Nebála jsem se ale ničeho kon-
krétního, asi podvědomí. Když 
se blížil 26. týden těhotenství, tak 
jsem měla asi měsíc do státnic, 
byla jsem celé dny doma a uči-
la se. Cítila jsem se trochu oteklá 
a unavená, ale nic konkrétního 
mi nebylo. Na kontrole ve 26. tý-
dnu mi sestřička naměřila trochu 
vyšší tlak, jinak bylo podle léka-
ře vše v pořádku, nad tlakem se 
nepozastavil.
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Tři dny po téhle kontrole jsem 
šla na nákup. Když jsem ces-
tou zpátky vystoupala dvě patra 
a otevřela dveře domů, začala 
jsem silně krvácet, nic mě ale ne-
bolelo. Strašně jsem se lekla. Vo-
lala jsem lékaři, ale telefon mi ne-
zvedal. Naštěstí jsem měla mobil 
na jednoho porodníka, který mi 
dala pro všechny případy kama-
rádka. Díky němu jsem se rychle 
uklidnila a brzy se dostala k Apo-
lináři, odkud už mě do porodu 
nepustili.

Kdy vám lékař řekl, že hrozí pre-
eklampsie?

Slovo preeklampsie jsem sly-
šela poprvé v životě až při stano-
vení diagnózy a to bylo druhý den 
po tom, co jsem skončila u Apoli-
náře. Z příznaků jsem měla nej-
dřív jen ten vysoký tlak a to byl 
také důvod krvácení. Jednalo se 
o prasklou žilku na děložním hr-
dle. Po příjmu mě u Apolináře 

nejprve uklidnili, že ještě nerodím a miminko je v pořádku, jen menší. Říkali, že 
vysoký tlak může být ze stresu, že krvácím. Bohužel ale neklesal a během pár dnů 
se objevila i bílkovina v moči a další potíže. Nemoc u mě postupovala hodně rychle, 
situace se měnila každý den.

Vzpomenete si na ten okamžik, kdy jste si uvědomila, že hrozí předčasný porod?
Pamatuji si přesně tu místnost i lékaře, který mi řekl diagnózu. Celkem bez ser-

vítků mi vysvětlil, že rodit budu určitě dřív a že situace není dobrá. Ani se mi u toho 
nedíval do očí. Přestala jsem mít naději, že půjdu ještě před porodem domů, a vě-
děla jsem, že mě čeká něco, co jsem si vůbec nechtěla ani představit. Snažila jsem 
se to prostě vydržet a doufala jsem, stejně jako všichni kolem mě, že to bude dobré. 
Ale události se děly samy a já cítila, že je nemůžu ovlivnit.

Co si vlastně pod pojmem preeklampsie můžeme představit? Tohle slovo asi větši-
na z nás zná, ale málokdo dokáže definovat, co to způsobuje a jaké jsou projevy?
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Preeklampsii způsobuje špatná placenta. 
Teď už lékaři ví, že problém vzniká na úplném 
začátku těhotenství. Před deseti lety se o ní ještě 
moc nevědělo, nebyla žádná prevence ani léč-
ba. Do 20. týdne těhotenství se preeklampsie 
navenek nijak neprojevuje. Její příznaky se za-
čínají rozvíjet později, většinou až po 24. týdnu 
těhotenství. Když se příznaky objeví, začíná boj 
o čas. U prvního těhotenství se ozvaly brzy, ko-
lem 24. týdne, ale nebylo to nic, čeho bych si 
sama mohla všimnout. Navíc jsem v té době 
netušila, že taková nemoc existuje.

Z příznaků jsem před hospitalizací měla jen 
trochu zvýšený tlak a otoky, které ale nebyly 

nijak výrazné ani velké. Když při-
šlo krvácení, bála jsem se hlavně 
o Míšu, že mi umře v bříšku. Nic 
mě ale nebolelo, neměla jsem 
kontrakce nebo projevy blížícího 
se porodu. Jen mi bylo špatně.

Nepoznala jsem nic, ani jsem 
nemohla, protože mi o pre-
eklampsii dřív nikdo neřekl. A můj 
lékař to nepoznal.

Jakou formu preeklampsie jste 
měla u prvního porodu?

Měla jsem rychlou a závažnou 
formu. Moje tělo reagovalo na 
léky na tlak buď příliš, nebo na-
opak pomalu. Míša za poslední 
měsíc nepřibrala téměř nic a ne-
bylo jí už v bříšku dobře. U mě byla 
nejhorší bílkovina v moči, zhoršo-
vala se každým dnem. Moc jsem 
se bála, že to moje tělo nevydrží, 
bylo mi hodně zle. Od diagnózy 
do porodu to trvalo 14 dní. Nemoc 
u mě ale postupovala nejspíš už 
celý měsíc. foto Martina Popelářová
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Takže lékaři museli přistoupit k předčasnému 
porodu, je to tak?

Placenta nefungovala správně, Míša měla 
málo výživy, a tím se mi zvyšoval tlak a poško-
zoval mi postupně orgány. Lékaři hlídali hlavně 
ledviny kvůli bílkovině a dávali mi léky na tlak. 
Poslední týden mě i přes všechny léky trápily 
hlavně velké bolesti hlavy. Pamatuji si, že jsem 
v podstatě pořád slzela bolestí. Jednoho dne pak 
přišel pan doktor a řekl mi, že už moje ledviny 
víc nevydrží, že už nemůžou čekat, protože by mi 
mohly brzy selhat a já bych skončila na doživotní 
dialýze. Den nato se narodila Míša.

Jak jste to vy i dcera zvládly?
Míša se narodila plánovaným císařským ře-

zem 12. 6. 2008 ve 29. týdnu těhotenství a vážila 
860 gramů. Bála jsem se toho, že bude hrozně malinká, ale na sále mi pak připada-
la velká. To ale bylo těmi opiáty. Obě jsme to i přes závažnost situace zvládly dobře.

Jak se následně vyvíjel stav malé?
Míša byla opravdu moc šikovná. Po 28. týdnu už se nejedná o extrémní nezralost, 

ale „jen“ těžkou. Lékaři mi před porodem podali kortikoidy na dozrání jejích plic. 
První týden po porodu ještě trochu ubyla na 
váze, ale to je u nedonošených dětí běžné. 
Váha se brzy obrátila a za další týden jsme 
slavili první kilo. Asi po 10 dnech ji postihla 
infekce, byl to problém s trávením. Lékař-
ka nám bohužel představila scénář až do 
operace, vývodu a úmrtí, takže jsem byla 
hodně vyděšená.

Problémy s trávením bývají u nedonoše-
ných dětí časté?

U dětí, které měly špatnou výživu v bříšku, 
se to stává, trávení bývá jejich achilovkou. 
Míše ale zabrala antibiotika, během pár 
dnů byla bez infekce a lékaři znovu zkouše-
li, jak zvládne trávit mlíčko. Když byla Míša 
v termínu 34. týdne, tak mi její paní doktorka 
jednoho dne sdělila, že mě přijmou zpátky 

 foto Martina Popelářová

 foto Martina Popelářová
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do nemocnice, abychom si na sebe zvykly, 
než půjdeme domů. Druhý den jsem tedy 
nastoupila za Míšou do nemocnice a tak 
moc mě to rozhodilo štěstím, že jsem z toho 
dostala horečku. Těch 14 dní, co jsem s Míšou 
strávila v nemocnici před odchodem domů, 
se zdálo taky nekonečných. Domů jsme šly 
ve 36. týdnu, tedy měsíc před termínem, kdy 
se měla Míša narodit. Vážila necelá dvě kila.

Druhé dítě, syna, jste porodila také před-
časně. Nebála jste se jít do druhého těho-
tenství?

To víte, že bála, a jak! Ale také jsem si moc 
přála druhé dítě. Celý život bych si vyčíta-
la, kdybych do toho nešla. Manžel měl ještě 
větší strach než já, ale nakonec souhlasil a já 
jsem mu za to moc vděčná. U syna jsem se 
snažila od začátku udělat všech-
no pro to, aby se to neopakovalo. 
Změnila jsem také lékaře, ke kte-
rému chodím dodnes. Ale nebylo 
možné tomu zabránit. Bohužel 
o preeklampsii se toho tehdy vě-
dělo hodně málo.

V čem to tedy podruhé bylo jiné?
V prvním těhotenství jsem měla 

extrémní bolesti hlavy kvůli otoku 
mozku a ledviny to málem ne-
zvládly. V tom druhém mě hlava 
skoro nebolela, ledviny se držely 
dobře, ale málem mi praskla já-
tra a tlak jsem měla v extrémních 
hodnotách. Bohužel ani teď ješ-
tě není možné zjistit, jestli ženu 
v dalším těhotenství preeklampsie 
postihne, ale je aspoň možné 
se nechat včas na preeklampsii 
vyšetřit, když už je žena těhot-
ná, a lékaři mohou hned nasadit 

 foto Martina Popelářová

 foto Martina Popelářová

 foto Martina Popelářová
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preventivní léčbu. To byl v roce 2010 můj sen, dala bych za to tenkrát všechno na 
světě, jenže to ještě nikdo nevěděl, že na oddálení preeklampsie pomáhá obyčejný 
Aspirin.

Jak probíhal druhý předčasný porod a bylo to pro vás do jisté míry „snazší“, když 
to dcera předtím zvládla?

Bylo to určitě těžší. V druhém těho-
tenství jsem byla sledovaná lékařem, 
kterému důvěřuji a chodím k němu 
dodnes. Nemohl udělat nic. Ve 25. tý-
dnu se zjistilo, že Ríša vůbec neroste, 
a navíc mu už nefunguje jedna céva 
v pupečníku. V pupečníku jsou cévy tři, 
a pokud by se ucpala i druhá céva, 
Ríša by během chvíle umřel. Byla to 
zpráva, na kterou jsem nebyla ani 
v téhle situaci připravená. Upínala 
jsem se na to, že když Ríša přeroste 
v bříšku Míši váhu, tak to zvládneme, 

 foto Martina Popelářová

 foto Martina Popelářová
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a ta naděje mi tímhle během vte-
řiny zmizela.

Odhad jeho váhy byl 630 gra-
mů. Od té chvíle už jsem jela v po-
dobném režimu jako poprvé. Zase 
jsem se snažila to vydržet a dou-
fala, že to bude dobré. Tu naději 
jsem pořád ještě měla, tak jsem 
se jí držela. Ale věci se zase děly 
samy a já je nemohla ovlivnit. Ríša 
se narodil ještě před půlnocí 5. 12. 
a měl 660 gramů. Během porodu 
jsem prodělala záchvat eklampsie. Moje tělo už nápor nemoci nevydrželo a nere-
agovalo na léčbu. Ríšu prý vyndali rychle, narkóza mu neprospěla, takže ho musel 
neonatolog po porodu rozdýchávat. Naštěstí ani Ríša neměl žádné závažné potíže.

Mají děti nějaké následky?
Nemají a je to zázrak! Oba jsou úplně zdraví, ani s jedním jsem doma neřešila 

už nic zásadního. Obě děti sledovala po propuštění v rizikové poradně na Karlově 
paní doktorka Marková a také díky její péči jsou oba v pořádku.

Jak moc vám pomohlo Nedoklubko a kdy jste se stala jeho součástí?
Na Nedoklubko jsem se obrátila až po narození Ríši, tedy v roce 2010. Chtěla 

jsem se asi i podělit o svůj příběh, ale taky jsem cítila, že už toho hodně vím a že 
bych mohla pomoct dalším maminkám, které jsou v téhle situaci nové. A tak jsem tu 
pomoc nabídla.

Co byste vzkázala maminkám, kterým se 
právě narodilo nedonošeňátko?

Aby se soustředily nejdřív samy na sebe 
a na tu situaci. Nejde z ní utéct a je potře-
ba ji přijmout, nemá smysl v tu chvíli hledat 
důvody, proč se to stalo. Spojte v rodině 
síly, podpořte se navzájem a objímejte se, 
protože to moc pomáhá. Když bude dobře 
vám, budete mít dost sil na to, abyste pod-
pořily svoje miminko do dlaně, které to tolik 
potřebuje.

Autorka rozhovoru: Mgr. Petra Kašparová, 
redaktorka Nedoklubka

 foto Martina Popelářová

 foto Martina Herštus
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„Porodila jsem předčasně  
všechny tři syny.“
Příběh Veroniky Hřebejkové

Verunko, ty máš tři předčasně 
narozené syny. Kdy se narodili?

Ano, mám tři chlapce. První syn 
Dominik se narodil v roce 2009 
ve 24. týdnu s porodní váhou 
740 gramů a druhý syn Šimon se 
narodil v roce 2015 ve 32. týdnu, 
vážil 1 780 gramů a je mu 5 let. 
Nejmenší syn Kubíček se narodil 
v roce 2020 také ve 32. týdnu, vážil 
1 919 gramů a jsou mu 3 měsíce.

Musíme říct, že ty máš diagnózu, 
kvůli které se ti nepodařilo ani jedno z dětí donosit, je to tak?

Ano. Prodělala jsem rakovinu děložního čípku. Při zjištění výsledků cytologie – 
stupeň 3 –, které se od poslední kontroly zhoršily, jsem po asi čtyřech měsících šla 
na další kontrolní testy a ty už vykazovaly rapidní zhoršení – léze vysokého stupně, 
pak už je karcinom. Tehdy proběhla konizace čípku a následný histologický nález 
vzorku tkáně potvrdil rakovinotvorné buňky. Následovala další operace, nezůstal mi 
žádný čípek, mám plastiku.

Kolik ti bylo, když jsi toto prožila?
Bylo mi 25 let a netušila jsem, co všechno to pro mě v životě ještě bude znamenat…

Jak se tehdy lékaři stavěli k tvému eventuálnímu těhotenství? Přece jen jsi byla 
mladá, bezdětná…

Doporučili mi co nejdříve otěhotnět s tím, že se uvidí, jaký vliv stav mého čípku 
bude mít na těhotenství a především na porod. Upozornili mě samozřejmě na ri-
ziko předčasného porodu, ale také na riziko, že kvůli zašití (po provedené cerkláži 
je děložní hrdlo „zašité“ – pozn. redakce) naopak porod třeba ani nebude možný…

Jak probíhalo tvé první těhotenství a jaký byl jeho konec?
Mé první těhotenství probíhalo v poklidu. Jako prvorodička jsem netušila, co 

všechno může nastat. To, že existují předčasně narozená miminka, jsem věděla, 
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ale hloubku této problematiky 
jsem neznala. Lehce mě vyděsilo 
„špinění“, které přišlo, a já zůstala 
v pracovní neschopnosti. Vzpo-
mínám na ten týden, kdy se „to“ 
stalo, byl poměrně náročný. Ab-
solvovali jsme 3D ultrazvuk a tam 
jsem tehdy prohlásila: „Jé, takhle 
bude vypadat naše miminko, až 
se narodí.“ Netušila jsem, že to 
bude již za několik dní! To bylo 
úterý. V pátek jsem ještě byla na 
gynekologické prohlídce a vše bylo v pořádku. Těžko říct, zda i vaginální prohlídka 
gynekoložkou nemohla tehdy způsobit zahájení procesu porodu. Ráno jsem vstala 
se zvláštním pocitem, že se přes noc „něco“ stalo, a ještě týž den jsem skončila 
v rukou lékařů. Bylo to před více jak 10 lety, ale na ta slova nikdy nezapomenu: 
„Maminko, přijela jste pozdě.“ Nechápala jsem to a zhroutila jsem se.

Co se dělo pak?
Měla jsem již vyklenutý vak s plodovou vodou, nemohli mě převézt na speciali-

zované pracoviště, ani provést císařský řez. Porodila jsem spontánně chlapečka ve 
23 + 6 týdnu těhotenství s váhou 740 gramů a 33 cm. Ihned po porodu byly zahájeny 
resuscitační, intubační a další úkony a miminko bylo ihned převezeno speciálním 
převozním inkubátorem do perinatologického centra.

Kdy jsi viděla svého syna poprvé?
Svého chlapečka jsem viděla až šestý den po 

porodu a bála jsem se ho pojmenovat. Nezapo-
menu ten pocit, kdy jsem ho poprvé viděla, jak 
kolem mě začaly rychle reagovat sestry, přistr-
čily tak tak křeslo pod zadek, abych neomdle-
la. Udělalo se mi špatně. S dalšími návštěvami 
jsem si zvykala na prostředí JIRP, plnou pípajících 
přístrojů…

Měl Dominik nějaké komplikace s adaptací bě-
hem prvních dní a týdnů svého života? Přece jen 
se narodil velmi brzy…

Dominiček měl obrovské problémy s dýchá-
ním, byl dlouhodobě zaintubovaný s oxygenote-
rapií, s diagnózou bronchopulmonální dysplázie, 
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krvácením do mozku 3. a 4. stupně, otevřenou 
tepennou dučejí a s mnoha dalšími diagnózami.

Jak jsi to prožívala? Byla jsi prvorodička, tvoje 
představa byla asi na začátku těhotenství jiná…

Ovládaly mě úzkost a bezmoc. Nemohla jsem 
situaci, která nastala, změnit, mohla jsem ji pou-
ze s těžkým srdcem přijmout s tím možným nej-
horším scénářem. Nevěděla jsem, zda tak malé 
miminko může přežít. Nevím, zda to, že jsem 
byla prvorodička, mi bylo výhodou či nevýho-
dou. Přestože jsem o této eventualitě od lékařů 
věděla vzhledem ke své diagnóze, byl to ob-
rovský šok, na takovou situaci se nelze připravit. 
Pokud proběhne, je nutná adaptace, přijetí sku-
tečnosti a sebrání všech sil, abychom dokázali 
jít dál a být podporou pro tak křehká miminka.

Ono po předčasném porodu je skutečně nutné zajistit biologické potřeby miminka. 
Navázání tělesného i psychického kontaktu matky s dítětem je až druhotné. A tehdy, je 
to již 10 let, se na to ještě nekladl takový důraz. Dlouho jsem si proto k prvnímu synovi 
hledala cestu. Rozumově víte, že je to vaše miminko, ale není to jako po fyziologickém 
porodu, nepřichází bonding, klokánkování, přikládání… Není lehké toto vše nastartovat.

Kdy sis poprvé Dominika pochovala?
Pochovat jsem si ho mohla až po třech měsících života na JIRP.

Propuštěni domů jste byli kdy?
…po dlouhých pěti měsících.

Jak se Dominikovi dařilo po propuštění z porodnice?
Domů jsme šli s domácí oxygenoterapií, kterou potřeboval další tři měsíce. Cel-

kově potřeboval kyslíkovou podporu osm měsíců. To bylo zejména proto, že se 
narodil tak moc brzy a nestihly se podpůrné lékařské úkony, které by pomohly lepší 
poporodní adaptaci, například podání kortikoidů.

Relativně brzy jsi opět otěhotněla…
S partnerem, otcem Dominika, jsme se rozhodli pro další miminko i přes naši 

první zkušenost. Otěhotněla jsem opět velmi brzy a docházela do běžné gynekolo-
gické poradny. Čas plynul a já se modlila, abych se dostala za hranici životaschop-
nosti, která připadá na 24. týden těhotenství. Blížil se 20. týden těhotenství a já se 
pro jistotu objednala do rizikové poradny ve FN Plzeň. Ke kontrole ale nedošlo. Po 
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ultrazvuku v 19 + 3 týdnu těhotenství jsem byla okamžitě hospitalizována. Důvod: 
velmi zkrácené děložní hrdlo. Do hranice životaschopnosti zbývaly celé čtyři týdny! 
Následovala řada vyšetření včetně amniocentézy a také cerkláže děložního hrdla.

Jak boj o život tvého druhého syna pokračoval?
V nemocnici jsem v klidu na lůžku zůstala celé tři měsíce. Pak byly Vánoce a já se 

nechala zlákat vidinou svátků doma.

Svátky klidu to ale nakonec nebyly, že?
Dominiček byl nemocný, měl vysoké horečky, které se nedařilo snižovat. Byl Štěd-

rý den a my zvolili po poradě s operátorem přivolání RZS. Asi to pro mě byla natolik 
stresující záležitost, že mi praskla voda… Na Štědrý den před půlnocí roku 2014 od 
nás odjížděly dvě sanitky. Jedna s Dominičkem a jeho tatínkem a druhá se mnou do 
porodnice v Karlových Varech.

Co se dělo dál? Podařilo se porod ještě zastavit?
Vyšetřili mě, nasadili mi magnezium a druhý den mě převezli do nemocnice 

s perinatologickým centrem. Když jsem dorazila do Plzně, následovaly kapačky, 
antibiotika, monitory, denně odběry krve pro vyloučení zánětu, znovu proběhla 
amniocentéza a také mi byl proveden prostřih cerkláže. Pátý den jsem spontánně 
porodila krásného chlapečka.
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Jak dlouho jste se Šimonkem byli v nemocnici?
Po měsíční hospitalizaci jsme odcházeli domů.

Z porodnice jsi si k Dominičkovi přinesla další předčasně narozené miminko. My-
slíš, že to bylo těžší, než kdyby byli kluci donošení?

Nedokážu zhodnotit, zda by to bylo jednodušší. Po propuštění s Domčou jsme 
měli doma připojení ke kyslíku, což standardně nebývá. Se Šimonkem se pro mě 
situace nikterak neměnila, pro mě vlastně byla snazší než s Dominičkem. Jednak pro 
ty zkušenosti a také byl zralejší miminko.

Měli kluci nějaké problémy? Docházeli jste k lékařům specialistům?
Pro mě bylo asi nejtěžší synchronizovat ambulantní lékařské kontroly, kterých jsme 

měli mnoho hlavně s Dominičkem. Každý lékař vyžadoval něco jiného a pro mě to 
bylo velmi těžké, než jsem si v tom našla řád. Specialistů jsme měli nesčetně – Cen-
trum vývojové péče, psychologie, neurologie, neurochirurgie, fyzioterapie, kardiolo-
gie, urologie, ortopedie, chirurgie, oční, klinická logopedie, výživový poradce, zubní.

Bylo ti to líto, že máš dvě nedonošené děti?
Vlastně vůbec nevím, jaké to je přijít do porodnice s porodními bolestmi v termínu. 

Pak porodit miminko a za pár dní odejít domů s plně kojeným miminkem. Pro mě 
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je standard zcela jinde. Když to 
přeženu: Maminka donošeného 
dítěte se učí základní péči o mi-
minko. Já jako maminka extrémně 
nedonošeného miminka se učím 
základy resuscitace.

Měla jsi strach, aby bylo všech-
no v pořádku? Dominik se na-
rodil skutečně extrémně brzy, 
určitě ti hlavou běžely všelijaké 
myšlenky…

U Dominika jsem měla obrov-
ský strach. Říkali mi: „Maminko, 

aby Dominiček přežil, je na umělé plicní ventilaci. Bude to zřejmě na úkor jiných 
orgánů.“ Vyděšeně jsem čekala, co čas přinese. Dominik neměl dobré prognózy, 
následkem dlouhodobé oxygenoterapie mohlo být neslyšící či slepé miminko… Bylo 
to velmi náročné. Domča se postavil na své nožky až ve čtyřech letech…

Šimonek nebyl tak nedonošený jako jeho bráška. Projevilo se to i na jeho vývoji?
Šimonek se vyvíjí fyziologicky a je zcela v pořádku. U něho bych možná zmínila 

vyšší nemocnost a vyšší kazivost zoubků, ale to nemusí souviset s nedonošeností.

Jak se kluci mají dnes? Dělají ti radost?
Dominiček měl odklad školní docházky. Chodí na běžnou ZŠ, má asistenta. Učivo 

zvládá přiměřeně, něco jde lépe, něco hůře, ale po tom všem, co jsme prožili, za to 
děkuji. Život si vybojoval a bojovníkem bude celý život! Nechť je mu jistá odlišnost 
v budoucím životě výhodou!

Šimonek chodí do školky, tedy pokud zrovna není nemocný. Je to velmi šikovný 
kluk, sportovně založený, zvídavý a chytrý. Příští rok už jdeme k zápisu do ZŠ. Neu-
věřitelné, jak uteklo dalších 5 let života nás všech.

Zanechalo na zdravotním stavu kluků předčasné narození nějaké následky, jsou 
kluci hlídáni u lékařů specialistů?

Dominik je dodnes na mixované stravě. Nosí brýle. Má opožděný psychomotoric-
ký vývoj. Dochází do několika ambulancí – neurologie, psychologie, neurochirurgie, 
fyzioterapie, oční a zubní. Speciálně pedagogické centrum upravuje individuální 
vzdělávání ve škole.

Se Šimonkem navštěvujeme fyzioterapii a zubní. V 6 letech nás čeká kontrola 
psychologem.

S oběma kluky každý rok také absolvujeme měsíční lázeňský pobyt.

RIZIKO PŘEDČASNÉHO PORODU
ROZHOVORY S RODIČI PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ



110

Tvůj příběh ale nekončí. Máš doma čerstvé miminko – několikaměsíčního Jakuba. 
Jaké bylo těhotenství? Byl to opět „boj o život“?

Ano, mám třetí nedonošeňátko. Je to neuvěřitelné, co mi ten život naplánoval. 
Byla to výzva, mé první kroky při zjištění pozitivního těhotenského testu směřovaly 
k lékaři. Po poradě s ním jsem se rozhodla, že si miminko ponechám, a dojíž-
děla jsem na četné pravidelné lékařské kontroly. Vydržela jsem „dva v jednom“ 
poměrně dlouho za běžného chodu domácnosti se dvěma dětmi. Jen jsem víc 
odpočívala.

Ty jsi se také zúčastnila výzkumu, který vede doc. MUDr. Koucký v rámci projektu 
Nedoklubka Pomáháme (ne)donošení, že ano?

Ano, zúčastnila, ještě čekám na výsledky… Jsem účastníkem i výzkumu navazu-
jícího, který vede MUDr. Pařízek. Zajímavé je, že se možná dozvím, že rekonizace 
mého děložního čípku byla až druhotným faktorem předčasných porodů. To už ale 
bohužel nezjistím, zda bych předčasně porodila i bez této diagnózy.

Co se stalo, že jsi opět porodila předčasně?
Ve 28. týdnu jsem se opět začala cítit zvláštně. Únik plodové vody, který jsem 

v noci cítila, se nepotvrdil. Následující týden jsem byla na jeden den hospitalizována 
kontrolně. Po propuštění jsem se však do nemocnice vrátila, tentokrát pro odtok 
plodové vody.

Vydržela jsem ještě dalších 11 dní s odtékající plodovou vodou, než jsem spontán-
ně porodila svého třetího chlapečka Jakuba. Narodil se ve 31 + 2 týdnu těhotenství.

Neuvěřitelné! Jak dlouho jste s Kubíkem byli v porodnici?
Byl velmi šikovný, rychle jsme prošli oddělením JIP a intermediáru a brzy spolu 

byli na pokoji rooming-in. Tímto děkuji skvělému týmu lékařů a sester pražské apo-
linářské porodnice, v jejichž péči jsem byla!

Na co myslí máma, která potře-
tí porodí předčasně? Má ještě 
strach?

Máma se vždy bojí o život své-
ho dítěte! Nicméně jistou výhodou 
mi byly předchozí zkušenosti. Ro-
zumíte procesům, které probíhají, 
a víte, jaké úkony jsou nutné pro 
zajištění životních potřeb mimin-
ka i vás. Věříte lékařům a sestřič-
kám, kteří vědí, co dělají, a svěřu-
jete jim nový život!
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Když porovnáš svůj první porod a ten poslední, bylo pro tebe jednodušší, že už jsi 
věděla, co tě čeká?

Můj první předčasný porod byl velmi rychlý, zmatečný, rodila jsem v nemocnici, 
která není vybavena na předčasné porody, byla jsem mladá, nezkušená, vyděšená, 
neznalá problematiky a bylo to skutečně těžké období. Ano, bylo pro mě v jistém 
ohledu jednodušší, že jsem již věděla, co mě čeká.

Ze své zkušenosti někoho, kdo to prožil třikrát, co je podle tebe to nejtěžší pro 
mámu, která má předčasně narozené dítě?

Po předčasném porodu nastává šok, který má své fáze. Každý prožívá jiným způ-
sobem silný emoční stav v době porodu a po něm. Žena je vysílena fyzicky, ale i psy-
chicky. Miminko je na světě a přichází obrovská zodpovědnost za jeho život. Když 
se miminko narodí předčasně, tušíte, že to není v pořádku a že je nutné zabojovat 
o jeho život. Myslím si, že nejhorší pro každou maminku nedonošeňátka je bezmoc! 
Bezmoc, šok, neschopnost se adaptovat na novou, těžkou situaci, sebeobviňování, 
zoufalství, strach, … Je to obrovská směs pocitů, které je nutné zpracovat a překo-
nat vlastní silou, aby došlo k tomu správnému napojení k vlastnímu miminku. Díky 
moderní medicíně se daří zachraňovat a léčit miminka bez trvalých zdravotních 
následků a díky humanizaci na oddělení lze léčit smutné dušičky a srdíčka maminek 
a tatínků, kteří mohou svá miminka i během léčby fyzicky kontaktovat.
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Je něco, co bys chtěla vzkázat maminkám předčasně narozených dětí, které zrov-
na pláčou u inkubátoru s jejich maličkým miminkem?

Ač je to teď sebevíc těžké a náročné, vězte, že budete brzy se svými miminky 
doma. Jsou to velcí bojovníci a dokážou neskutečné věci. Věřte lékařům a sestřič-
kám, protože oni opravdu vědí, co dělají, a vaše miminka jsou v těch nejlepších 
rukách – v andělských!

Přeji vám mnoho sil a energie a věřte svým miminkům, ona vás vnímají!
Tatínkům bych vzkázala, buďte svým partnerkám dostatečnou oporou, potřebují 

vás víc, než si myslíte!

Autorka rozhovoru: Mgr. Petra Kašparová, redaktorka Nedoklubka

Veronika vypráví, jak se dostala k Nedoklubku:
„Mé první těhotenství skončilo nečekaně rychle. Změnilo mi to život. Začala jsem 
se zajímat o problematiku předčasných porodů a hledala způsoby, jak pomoci 
rodinám se stejným zásahem do života. Kontaktovala jsem tehdejší ředitelku Ne-
doklubka Kláru Csirkovou, která zrovna hledala koordinátorku pro karlovarský kraj. 
Silným impulzem pro mou aktivitu byla tehdy avizovaná změna v zákoně o posunutí 
hranice životaschopnosti plodu z 24. na 26. týden. Velmi aktivně jsem podpořila 
petici proti tomuto kroku. V srpnu 2010 jsem poprvé předala v porodnici dárečky 
v rámci projektu Mámy pro mámy.“
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A jak to celé probíhalo u mě?
Příběh Zuzany Hořejšové

Na první kontrole u svého gynekologa jsem zjistila, že čekám jednovaječná dvoj-
čata. Byl to pro mě obrovský šok, protože žádná dvojčata v rodině nemáme, a tak 
jsem se bála, jak to vůbec zvládnu. Hned na začátku mě pan doktor citlivě, ale po-
měrně realisticky informoval, že těhotenství s jednovaječnými dvojčaty je poměrně 
hodně rizikové a že může přijít celá řada komplikací včetně předčasného porodu. 
Byla jsem ze všeho celá vyjukaná…

Problémy nastaly od 22. t. t., kdy jsem byla hospitalizována s rizikem potratu 
v nemocnici. Po pár dnech jsem odešla domů a jen ležela a ležela. Vážila jsem 
každý krok do koupelny, do kuchyně, všude… Chodila jsem každý týden nebo dva 
na kontroly – měření čípku, průtoků u obou chlapců (aby jeden nezačal brát vše 
druhému). Od půlky těhotenství jsem také bojovala s vysokým tlakem a byla jsem 
kontrolována pro riziko preeklampsie. Z každé kontroly jsem měla obavy, jak to 
dopadne, co se dozvím.

Nakonec jsem do nemocnice 
nastoupila ve 31. týdnu, kdy jsem 
se již hodně otevírala, dostala jsem 
kapačky, kortikoidy na dozrání plic 
a ve 31 + 1 t. t. mi praskla voda. 
Vzhledem k tomu, že byli kluci jed-
novaječní a měli jednu placentu, 
k tomu ještě měli kolizní polohu, 
porod probíhal akutním císařem. 
V 16:10 se mi narodil syn Tadeáš 
a o minutu později syn Tobiáš s vá-
hami 1 375 g a 1 400 g.

Okamžitě se o ně postaral tým 
odborníků z oddělení neonatolo-
gické JIP a RES, kterým patří ne-
skutečný dík. Byla jsem šťastná, že 
porod proběhl v pořádku a že ho 
chlapečci zvládli. Viděla jsem je 
v inkubátoru druhý den. Následu-
jící týdny byly náročné, chlapečci 
byli mnohem menší, než jsem si 
kdy uměla představit. Byli v inku-
bátoru, všude plno hadiček. Tobiáš 
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navíc dostal infekci, otravu krve, a jeho stav nevypadal pár dní vůbec dobře, anti-
biotika ze začátku vůbec nezabírala.

Prošli jsme si náročným obdobím. Kluci ale zvládli nakonec vše skvěle a po cca 
šesti týdnech jsme šli domů. Aktuálně jim je 10 měsíců a není na nich vůbec nic po-
znat. Lezou, stojí a jsou čiperní až až. Jak už jsem psala, začátky byly velmi těžké, 
plné strachu a nových výzev. Tohle období ale pominulo a zůstalo z něj už jen to 
hezké. Uvědomění si a obrovská hrdost, jaké bojovníky mám doma. A také noví 
přátelé – maminky s podobným osudem, které jsem díky tomu získala, a jsme denně 
v kontaktu.
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Předčasný odtok plodové vody 
– 77 dní hospitalizace na rizikovém 
oddělení
Příběh Pavly Vtělenské

Vincent (32 + 1, 1 670 gramů) vydržel 16 týdnů bez plodové vody.
Na začátku těhotenství nic nenasvědčovalo tomu, že by se mohlo něco poka-

zit. Pavla se se svým manželem těšila na své třetí dítko. Její dva synové, kterým je 
2 a 6 let, se nemohli dočkat brášky… Vše ale nakonec bylo úplně jinak. Přečtěte si 
příběh o tom, že zázraky se někdy skutečně dějí.

V 16. týdnu vytouženého těhotenství přišel na prohlídce u lékaře šok – zdálo se, 
že je miminko bez plodové vody! Pavla byla odeslána do nemocnice, kde se oba-
vy potvrdily. Miminko bylo skutečně bez plodové vody. Prošla sérií vyšetření, byla 
jí provedena amniocentéza a následně i doplněna plodová voda… Zvláštní bylo, 
že žádný ze série testů nic neprokázal, a navíc lékaři nevěděli, kam plodová voda 

mizí – protože její odtékání se ne-
potvrdilo. Ve 22. týdnu lékaři Pavle 
doporučili těhotenství ukončit. Rizi-
ka pro plod byla velmi vysoká.

Pavla vypráví: „Poprvé jsem si 
poslechla, co to je hypoplazie plic. 
V našem případě byla 40% šance, 
že ji malý bude mít. V těch 40 %, 
kam moje miminko patřilo, zemře 
90 % dětí po porodu. Nezvládnou 
samy dýchat. Navíc mi lékaři sdělili, 
že hrozí i další komplikace. Víc se 
s námi nebavili.“ Pavla s manželem 
se na třetí miminko moc těšili, chtěli 
jej – a tak se ho nehodlali tak snad-
no vzdát. Proto z nemocnice odešli 
domů velmi nešťastní s tím, že si 
musí takovýto krok dobře rozmy-
slet. Pavla v zoufalství napsala do 
facebookové skupiny rodičů před-
časně narozených dětí svůj příběh 
a prosila o radu, hledala někoho, 
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kdo si prošel něčím podobným. 
Několik maminek se stejnou zku-
šeností – ať již s koncem dobrým, 
či špatným – se našlo. Pavle byl 
doporučen pan docent Koucký 
od pražského Apolináře. „Napsa-
la jsem panu doktorovi Kouckému 
e-mail a přidala lékařské zprávy. 
Odepsal ještě ten den a druhý 
den jsem byla hospitalizována 
u Apolináře. I on nás důrazně 
upozornil na všechna rizika, kte-
rá už jsme znali, ale řekl nám, že 
pokud do toho půjdeme, určitě 
se nám budou místní lékaři snažit 

pomoci a za malého bojovat.“ Pavla chodila dvakrát týdně na ultrazvuk a miminko 
bylo bedlivě sledováno. Pavla k tomu dodává: „U Apolináře byli všichni velmi milí, 
nemohu si vůbec na nic stěžovat.“

Ve 29. týdnu těhotenství Pavle, která si pomalu dovolila věřit v možný dobrý konec, 
začala odtékat plodová voda. Při prvním zakrvácení jí byly podány kortikosteroidy 
na dozrání plic miminka. Vincent se nakonec narodil po neuvěřitelných 77 dnech 
hospitalizace na rizikovém těhotenství – ve 32 + 1 týdnu těhotenství s porodní váhou 
1 670 gramů. Pavla rodila císařem ve spinální anestezii. Pan doktor, který stál Pavle 
během operace za hlavou, jí vysvětloval, co se děje, a snažil se ji uklidnit, že mi-
minkům může někdy trvat i minutu, než začnou plakat. Pavla vypráví: „Strašně moc 
jsem se bála, připravovala jsem se 
na nejhorší. Na odchod miminka se 
nepřipravíte, ale já jsem se snažila 
být připravená. Moc jsem se bála, 
že se s malým budu muset hned 
po porodu navždy rozloučit. Když 
jej z mého břicha vyndali, uslyšela 
jsem ten nejkrásnější brek v životě. 
Brečel! Tak krásně brečel na celé 
kolo! Až pak jsem si dovolila pla-
kat i já… štěstím.“ Se slzami v očích 
dodává: „Přes slzy jsem na syna, 
kterého mi sestřička ukazovala, ani 
neviděla.“ Malý Vincent po porodu 
zvládal sám dýchat a žádné velké 
komplikace nenastaly. Již týden po 
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jeho příchodu na svět tedy mohli šťast-
nou maminku i se synem převézt blíže 
domovu.

Na závěr svého vyprávění Pav-
la dodává: „Ráda bych ještě zmíni-
la manžela, bez kterého by tohle ani 
nešlo. Sám se zvládl a zvládá starat 
o naše dva starší syny a domácnost, 
k tomu stále chodí do práce. Byl mi 
velkou oporou a naše manželství si 
prošlo další zkouškou, která nás ještě 
více sblížila. Teď už zvládneme oprav-
du vše.“ Nedoklubko zůstane s Pavlou 
v kontaktu a těší se na setkání s Vin-
centem. Celé rodině přejeme ty nej-
krásnější Vánoce s myšlenkou na to, 
že zázraky se – díky zdravotnickému 
personálu – dějí!

Pavla má vzkaz pro všechny budoucí maminky, které potká podobná situace 
jako ji: „Nevzdávejte se bez boje. Dejte miminku šanci. A věřte svým pocitům.“

Autorka rozhovoru: Mgr. Petra Kašparová, redaktorka Nedoklubka

Doc. MUDr. Koucký, který je vedoucím lékařem oddělení rizikového těhotenství 
a o Pavlu se ke konci těhotenství staral, k případům odtoku plodové vody říká:
„Naše filozofie je opřena o objektivní a i zkušenostmi získaná data. Není nezbytné vy-
volávat potrat při odtoku plodové vody před 20. týdnem těhotenství. Je ale třeba poučit 
ženy, že se u 30 % dětí vyvine hypoplazie plic, což pro dvě třetiny z nich znamená časné 
úmrtí po porodu, nehledě na jejich váhu. Komu hrozí, nelze ale reálně předvídat. Buď 
těhotné akceptují nepředvídatelné riziko, nebo ne a volí potrat. Rozhodnutí je vždy na 
straně ženy. Varování bývá bohužel nulové, mnohdy odtok vody nelze poznat… U nás 
bylo hospitalizováno zhruba 16 žen s odtokem plodové vody před 20. týdnem těhoten-
ství, z nich dvě třetiny porodily ve III. trimestru, všechny děti ale žijí…“

MUDr. Tereza Lamberská (neonatoložka) o případech odtoku plodové vody 
v těhotenství říká:
„Předčasný odtok plodové vody je samozřejmě závažný stav, ale ne vždy je to dů-
vodem pro ukončení těhotenství. Prodloužení těhotenství může i v těchto případech 
zlepšit prognózu dítěte – samozřejmě za předpokladu pečlivé monitorace zánětli-
vých parametrů a viability plodu.“
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Předčasný porod  
s chronickou nemocí
Příběh Petry Kašparové

Moje cesta k tomu být matkou nebyla kvůli mému chronickému onemocnění ledvin 
jednoduchá. Stejně tak kojení bylo velmi ohroženo kvůli mé nemoci. Nevzdávala 
jsem se ale a vyhrála jsem. Jsem mámou dnes již šestileté veselé holčičky!

Celý život bojuji s ledvinovou nedostatečností, která vznikla po akutním selhání 
ledvin v dětství. Jsem sledována na nefrologii, beru poměrně velké množství léků, 
peru se se sekundární hypertenzí… V asi 25 letech jsem se zeptala svého doktora, 
co v budoucnosti eventuální těhotenství. „Já bych Vám to nedoporučoval,“ zněla jeho 
strohá odpověď. Byla jsem mladá, studovala jsem, nebylo těžké hodit to za hlavu.

Bylo třeba nastavit léčbu a připravit se na těhotenství

Když mi ale bylo přes 30, začalo to být téma aktuální. Naštěstí jsem se dostala 
k nefrologovi z VFN v Praze, který měl zkušenosti s těhotenstvím nemocných žen. 
Ten v mém eventuálním těhotenství neviděl problém. Zádrhel nastal v tom, že léky, 
které standardně roky beru, jsou v těhotenství vyloučeny. Dokonce jsou indikací 

k umělému přerušení těhotenství. Bylo tedy třeba 
nalézt vhodnou medikaci, která by byla účinná 
a zároveň bezpečná v těhotenství. Náladu mi při 
několikaměsíčním hledání medikace významně 
zhoršoval fakt, že léky měly nepříjemné vedlejší 
účinky, ale říkala jsem si, že to musím vydržet.

Otěhotněla jsem záhy poté, co byla má léč-
ba nastavena. Těhotenství ovšem skončilo těsně 
před koncem prvního trimestru. Byla jsem zdrce-
ná, mou situaci zhoršil fakt, že jsem před sebou 
viděla ještě delší dobu s provizorními, nepříjem-
ně působícími léky a také následný zánět dělohy 
po revizi… Naděje jsem se ale nevzdávala.

Sledována jsem byla v rizikové poradně 
v porodnici

Podruhé jsme otěhotněla zhruba v době, kdy 
jsem měla první termín porodu. Vše se zdálo 
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být – k mé radosti – v pořádku. Před koncem I. trimestru mě moje gynekoložka 
poslala do rizikové poradny do porodnice, protože by se o mě měli starat na vyšším 
pracovišti. První moje zkušenost byla neveselá, odcházela jsem plačící. „Vám doktoři 
nefrologové dovolili otěhotnět? Bude to extrémně rizikové těhotenství a půjde jen 
o to, kam až to dotáhnete a jestli to bude už životaschopné,“ byla slova tamního lé-
kaře. Otřepala jsem se a objednala se do rizikové poradny v jiné porodnici. A dobře 
jsem udělala. Tam byl usměvavý, velmi optimistický lékař, který v mém těhotenství 
problém neviděl, nad mým chorobopisem se za hlavu nechytal a shodou okolnos-
tí se osobně znal s mým nefrologem. Rázem jsem měla pocit, že všechno dobře 
dopadne.

Nefrolog i můj nový gynekolog z rizikové poradny mě pečlivě hlídali… Na kontroly 
jsem chodila každých 14 dní. Všechna vyšetření dopadla vždy skvěle. Na velkém 
screeningu po 20. týdnu jsem se dozvěděla, že čekáme holčičku. Mé ledviny se – pro 
mě paradoxně, pro lékaře nikoliv tak neočekávaně – zlepšily. Výsledky krve a moči 
byly najednou jako u zdravého člověka. Krevní tlak jsem si hlídala pečlivě, ale i přes-
tože jsem již byla v II. trimestru, nestoupal. Ultrazvuková vyšetření vždy odhalila 
ukázkovou velikost miminka na 50. percentilu, průtoky placentou byly v pořádku. 
Já se cítila skvěle…

Problém nastal po 25. týdnu těhotenství

Vše se začalo lámat po 25. týdnu těhotenství. Krevní tlak pomalu stoupal. Ale dařilo 
se ho držet tak tak do 150/100, což podle pana doktora byla hranice. Tlak jsem 
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poctivě měřila od rána do večera. Asi týden po poslední kontrole, kdy bylo vše 
ještě v pořádku, mi večer nebylo dobře a tlak prostě nešel dolů – ani po lécích, 
ani po meditaci, při ležení, nic nepomáhalo. Měřila jsem skutečně vysoké hodnoty, 
ani nebudu psát kolik… Nechtělo se mi jít s takovým tlakem spát. Vyrazili jsme tedy 
s mužem na pohotovost do porodnice, kde jsem byla sledována. Tam to šlo ráz na 
ráz. Tlak stresem ještě vyskočil… Při vyšetření ultrazvukem už jsem slyšela děsivou 
větu: „Nulové průtoky, řeknu sestřičce, ať paní píchnou kortikoidy.“ To už mi došlo, že 
je zle… Byla jsem ve 27. týdnu, váhový odhad miminka byl zhruba kilo.

Po noci na porodním boxu a ranním ultrazvuku, kde byly potvrzeny nulové průto-
ky, mě přesunuli na oddělení rizikového těhotenství. Trvalo mi poměrně krátce, než 
jsem se začala modlit, abych tam strávila víc než jen pár dnů.

Pobyt na oddělení rizikového těhotenství byl psychicky náročný

Dny byly jeden jako druhý. Ráno na lačno ultrazvuk, kde jsem slyšela pokaždé to 
samé: „Nulové průtoky, normální množství plodové vody, plod živý.“ Malá se mi 
v břiše nad ránem vrtěla, kolem sedmé hodiny evidentně usínala. Na ultrazvuku 
pak lékařka, krčíc rameny, říkala svému kolegovi: „Plod se nehýbe, ale paní říká, že 

ho cítí.“ Na stále se opakující do-
taz, zda cítím pohyby, jsem trpělivě 
(ne však již zcela jistě) odpovídala: 
„Ano, já ji cítím!“

Odpoledne jsem si nechávala 
dole v bufetu koupit likérovou špič-
ku a pak si užívala kopance, které 
mi malá po tomto cukrovém do-
pingu dopřávala. Večer jsem si s ní 
povídala. Kopala, jako by se rado-
vala. Prosila jsem ji, ať to nevzdá-
vá. Tolik jsem se bála! Můj zdra-
votní stav se zhoršoval. „Miminko 
v břiše už neroste, ale dozrává 
a každý den těhotenství navíc je 
dobrý. V břiše je jí lépe, než by bylo 
v inkubátoru,“ říkali mi lékaři. Záro-
veň jsme ale všichni věděli, že tam 
může kdykoliv umřít. Riziko nebylo 
zanedbatelné, jak mě upozornil 
i můj pan doktor.

Když jednoho dne sestřičky ne-
mohly poslechem srdíčko najít, 
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propukla jsem v zoufalý pláč. Bylo 
úplně jedno, že srdíčko bylo poz-
ději krásně slyšitelné, nemohla 
jsem přestat brečet. Nabídku psy-
chiatra, který by mohl předepsat 
léky na uklidnění, jsem s díky od-
mítla. Vzpomínka na tyto dny je na-
prosto tíživá, zahalená do smutku, 
oparu a závoje zoufalství a stra-
chu. Vzpomínám, jak jsem si popr-
vé troufla hledat informace o ne-
donošených dětech, koukala jsem 
na fotografie dětí v inkubátoru. 
Se zatajeným dechem jsem četla 
o předčasně narozených dětech, 
vyhledávala jsem dokumenty, re-
portáže a plakala jsem u obrázků 

těch malých tvorečků v průhledných krabicích… A říkala jsem si: „Tak se na to, holka, 
připrav.“ Dá se na tohle ale připravit?

Doktoři z oddělení mě jednoho dne večer vzali na ultrazvuk, aby miminko viděli 
na vlastní oči. Dvě lékařské kapacity koukaly do soukromí mojí malé, pozorovaly, jak 
si ve svém vesmíru žije… „Možná se i směje? Cucá si už prstík?“ ptala jsem se sama 
sebe. Paní doktorce se moje miminko líbilo. Dlouho malou zkoumali, měřili. Váhový 
odhad je 1 020 gramů, opravdu už vůbec nerostla. Pan doktor mi opatrně řekl, že 
těhotenství brzy ukončíme. V tu chvíli nejspíše už věděl, že se tak stane zítra. Mě ale 
nechal v blažené nevědomosti.

A pak se to stalo – porodila jsem kilové miminko

Termín porodu byl za 10 týdnů. Bála jsem se. Ale věděla jsem, že situace je jasně 
daná. Musíme to OBĚ zvládnout. S pláčem jsem volala příteli, ať jede rovnou do 
porodnice, že se nám dneska narodí dcera. Chtěla jsem to zažít, tu chvíli narození 
svého miminka, a tak jsem si nechala píchnout spinální anestezii. Byla ve mně malá 
dušička. Modlila jsem se? Ani ne. Byla jsem jen v totálním soustředění: „VŠE BUDE 
DOBRÉ!!! MUSÍ BÝT! Další šanci už nedostanu,“ říkala jsem si. „Ona MUSÍ přežít.“ 
Strašně moc jsem se bála.

V 11:10 z mého rozříznutého břicha vyndávají moje miminko. Holčička pláče! 
V něco takového, jako je pláč na porodním sále, jsem ani nedoufala! Otáčím hlavu, 
vidím tým asi osmi lidí, kteří se sklánějí nad inkubátorem. Slyším někoho z nich, jak 
volá přítele, ať se jde na malou podívat. Tak. A je to. Naše zlatíčko je na světě. Porod-
ní váha 1 010 gramů. 36 cm lásky. 29 + 6 týden těhotenství. Snad bude v pořádku!
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maruška byla neuvěřitelně silná!

Od začátku dýchala sama. Na CPAPu byla pouze 24 hodin! Krásně začala trávit 
mlíčko, které jsem jí díky nemocniční odsávačce dokázala od prvního dne jejího 
života dopřát. Poprvé jsem ji spatřila zhruba 27 hodin po porodu – kdy jsem si vy-
nutila možnost nechat se přítelem odvézt na oddělení neonatologie. Bylo to fyzicky 
velmi náročné, měla jsem dva drény, cévku, můj krevní tlak se stále pohyboval 
velmi vysoko, byla jsem „nadopovaná“ opiáty proti bolesti – ale malou jsem prostě 
musela vidět… To první setkání s ní bylo NEUVĚŘITELNÉ! Poprvé jsem viděla tak-
to maličké miminko v inkubátoru a bylo moje! Nemohla jsem tomu uvěřit. Bylo to 
hrozné. Maruška na tom ale byla tak dobře, že byla třetí den po porodu přelože-
na na IMP! Neměla ani kilo (zhubla), na světě byla pár dní a už byla na oddělení 
„blíže domovu“. Neuměla jsem si to vysvětlit, a tak jsem usoudila, že asi neměli na 
ARO místo. Jaká byla pravda, nevím – ale každopádně to Maruška na IMP krásně 
zvládala. Dostávala moje mléko, rostla. Já se pomalu naučila ji přebalit. Ale trvalo 
to – než jsem se přestala bát na ni sáhnout! Sestřičky to se mnou neměly lehké… Byla 
jsem opravdu hodně vystrašená maminka. Trávila jsem na neonatologii u inkubá-
toru a poté u postýlky co nejvíce času. Hodiny a hodiny jsme oba – já, i Maruščin 
tatínek – klokánkovali…

Léky a kojení – nelehká 
situace

Mateřského mléka jsem měla na 
rozdávání. Protože jsem stále bra-
la léky, které se v těhotenství a při 
kojení smí, mohla ho moje dcerka 
dostávat. Problém byl, že se můj 
zdravotní stav nelepšil a lékaři in-
ternisté na mě apelovali, že musí-
me nasadit léky, které jsem brala 
před těhotenstvím. A ty se samo-
zřejmě při kojení brát nesmí.

Stále jsem se s tím ale nedoká-
zala smířit. Trvala jsem na tom, že 
moje malá potřebuje mléko ode 
mě. Lékaři kontrovali tím, že po-
třebuje hlavně živou mámu. Pořád 
jsem si o tom povídala s personá-
lem neonatologie, měla jsem toho 
plnou hlavu. Všichni se mě snažili 
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uklidnit, že když kojit nebudu, malá to zvládne i tak. Naštěstí mě vedoucí paní dok-
torka chápala a v duchu hesla „podpořte maminky v kojení“ za mnou přišla s návr-
hem. Vycházela z faktu, že se názory na užívání léku, který by mi měl být nasazen, 
při kojení liší, výrobce „spíše nedoporučuje“, takže striktně nezakazuje. Začnu tedy 
lék užívat. Maruška dostane většinu mého mléka ze zamrazených zásob (bez léku) 
a jen malinkou část mléka aktuálního (s lékem). Poté bude malé odebrána krev 
a zjistíme, zda se v ní nachází účinná látka léku. Byla jsem nadšená, že kojení není 
ztraceno a souhlasila jsem. Po kontrolních odběrech se ukázalo, že lék v krvi malé 
není přítomen. Stejně tak později, při navyšování dávky mléka, byla hodnota účinné 
látky léku nula.

Měla jsem obrovskou radost, že mi nebudou muset zastavovat laktaci a můžeme 
začít trénovat kojení. Zkrátím to – dcera se z prsu pít nenaučila. Dělalo jí problém 
i pití z lahvičky. Nicméně mé mateřské mléko dostávala celých 13 měsíců.

Dcera je zdravá, veselá holka plná energie

S každým nabraným gramem jsme byli den po dni blíž domovu. Den D nastal 
57 dní po Maruščině příchodu na svět – přesně 2 týdny před plánovaným termínem 
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porodu. Byl krásný, teplý, květnový 
den. Maruška vážila 2 360 gramů 
a vydala se na svou první velkou 
cestu – na cestu domů… Když píši 
tyto řádky, Marušce je téměř 5 let. 
Je sice drobnější, jídlu moc nedá, 
ale nic jí to neubírá na energii. Je 
zdravá. Není sledována u žádného 
specialisty kromě endokrinologie 
(právě kvůli vzrůstu). Nikdy jsme 
necvičili Vojtovku. Je to jedno z těch 
dětí, které si následky předčasného 
příchodu na svět nenese.

Jsem máma jedináčka, i tak 
jsem ale šťastná

Další těhotenství jsem chvíli zvažo-
vala. Nicméně pořád jsem myslela 
na odpověď svého milého pana 
doktora, který mi při hospitalizaci na oddělení rizikového těhotenství na mou upla-
kanou větu, že jsem to vůbec nečekala, řekl: „Abych pravdu řekl, já jsem to čekal 
dřív. To, že se Vám to pokazilo až po 26. týdnu, je naprosto skvělé.“ Nedostala jsem 
odvahu znovu otěhotnět… Převládl strach. Z toho, že se těhotenství bude muset 
ukončit na hranici životaschopnosti a pocit zodpovědnosti vůči mé dceři – kdy nejde 
už jen o mě, ale i o ni. Je tu riziko, že ona ztratí mámu. Bohužel, bude jedináček. Ale 
já si pořád říkám, že je zázrak, že ji mám… A že medicína je dnes na takové úrovni, 
že i ženy, které jsou chronicky nemocné, mohou být mámami.

Vzkaz pro chronicky nemocné ženy

I když nejste zdravé a i když se možná váš lékař netváří povzbudivě na váš dotaz na 
těhotenství, nebo vám jej rovnou rozmlouvá, hledejte druhý názor jiného lékaře. Na-
jděte odborníka v oboru, který má zkušenosti s těhotenstvím s vaší nemocí. Nenechte 
se odradit, přejete-li si miminko. Nenechte se vylekat. Věřte, že když naleznete toho 
správného doktora, uslyšíte třeba i větu: „Já mám dokonce pacientky v horším zdra-
votním stavu, než jste vy, a mají dvě děti.“ Nebojte se dojet za doktorem, který bude 
hledat řešení. Třeba jako paní doktorka neonatoložka, díky které mohla nakonec 
moje dcera dostávat mé mléko. Za lékařem, který vás psychicky podpoří, dodá 
vám odvahu a přitom je skutečný odborník, se vyplatí dojíždět třeba přes půl světa! 
Nikdy se nevzdávejte naděje!
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Narodilo jsem se předčasně
mUDr. milena Dokoupilová
Primářka novorozeneckého oddělení
Nemocnice Hořovice

Milá maminko, různé důvody vedly k tomu, že jste se ocitla na oddělení rizikového 
těhotenství nebo ležíte doma a čekáte, co se bude dít dál. Narození miminka je 
jedním z nejkrásnějších okamžiků pro každou maminku a celou rodinu. Tak jako vět-
šina maminek jste automaticky počítala s plánovaným termínem porodu, chodila 
pravidelně na kontroly a těšila se, až si poprvé vezmete do náručí svoje miminko. 
Od pozorování růstu bříška, výběru jména či kočárku vás mohou vyrušit komplikace, 
kdy se mohou všechny vaše plány a představy rozplynout jak „pára nad hrncem“.

Miminko najednou buď „chce“, nebo „musí“ nečekaně na svět. Dřív než v původně 
stanovený termín porodu. V České republice se ročně narodí až 8 % novorozenců 
před 37. týdnem těhotenství. Věřte, že na tuto situaci není nikdo z rodičů připraven.

Předčasný porod dítěte, které ještě není funkčně připravené na život mimo dě-
lohu, je velmi emočně vypjatou situací. Cítíte strach, obavu, pocity viny. Nechápete, 
jak se to mohlo stát právě vám. Budete stát před velkou životní zkouškou. Hlavou 
se vám bude honit spousta otázek a jen velmi málo odpovědí. Jak to všechno bude 
probíhat?

„Ahoj mami,
nedá se nic dělat, už musím jít ven, musím se narodit.
Po porodu na mě čeká spousta změn. Moje tělíčko si musí uvědomit, že už nej-

sem v bezpečí tvého bříška, ale že se musím začít snažit samo. První věc, kterou 
musím co nejlépe zvládnout, je adaptační přestavba oběhu a dýchání. Až mi lékaři 
přestřihnou pupečník a tím mě odloučí od placenty a taky od Tebe, musím se za-
čít pořádně snažit. Po porodu mě co nejdříve uloží do nějakého teplého prostoru, 
zabalí mě do teplých plen nebo připraveného speciálního igelitu, který omezuje 
ztráty tepla a tekutin. Všichni mě budou pozorovat a jemně se mě dotýkat, ale to 
se neboj, jen budou zkoumat, jestli má adaptace probíhá správně. Otřou ze mě 
zbytky plodové vody. Když budu potřebovat, tak mi odsají pusinku či nosík, aby se 
mi dobře dýchalo. Kdyby mi to moc nešlo, tak mi určitě pomůžou. Pro tento případ 
mají připravené pomůcky, aby mi srdíčko dostatečně bilo a začalo jsem pravidelně 
dýchat. Až to všechno zvládnu, tak mě převezou na jednotku intenzivní péče. Tam 
už na mě bude čekat můj přechodný domeček. Už se těším, je tam pěkné teplíčko. 
Napojí mě na spoustu přístrojů, ale to vydržím. Prostě je potřebuji. Mami, hlavně za 
mnou brzy přijď. Neboj se, jsem takové maličké, ale slibuju, že se budu snažit, abych 
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Ti dělalo radost. Kdybys nemohla, tak mě pro Tebe určitě někdo rád vyfotí. Až mě 
přijdeš navštívit, pohlaď mě, dotkni se mě. Pak budeme oba cítit a vědět, že jsme 
zase spolu a že v tom není ani jeden z nás sám. Moje kůže bude jako ze sametu.

Mami a tati, vy za mnou můžete přijít většinou kdykoliv. Jsem přeci vaše miminko, 
lékařům a sestřičkám jste mě jen na chvilku půjčili, aby mi pomohli. Akorát když za 
mnou půjdete, dobře si omyjte a vydezinfikujte ruce, s imunitou jsem totiž trochu 
na štíru.

Mami, až přijdeš, tak uvidíš, jak se budu rozvalovat v měkkém pelíšku, nic mě 
nebude tlačit. Budu mít úplně malou plenku, všichni totiž budou čekat, až se poprvé 
vyčůrám a vykakám. Budu mít na sobě pár hadiček, možná i nějaký přístroj, který mi 
bude pomáhat s dýcháním. Ale to všechno potřebuju, musím to zvládnout. Některý 
přístroj nebo monitor i občas zahouká, ale nelekej se, sestřičky to sledují. Jinak bude 
všude příšeří a klid, to je to, co teď nejvíce potřebuji. Taky budu hodně spinkat, to 
budu nejvíce sílit. Budou mě rušit jen po 3–6 hodinách.

Mojí úplně první výživou bude infúze, která mi zabezpečí dostatek tekutin a všech 
živin, abych mělo co nejvíce sil se s nečekanou situací vypořádat.

Mám na Tebe jednu prosbu, pokus se co nejdříve s touto situací smířit i Ty. Začni 
co nejdříve pracovat na tom, abys pro mě měla mlíčko. Můžu Ti i poradit jak na to. 
Začni tím, že budeš hodně pít, alespoň 2–3 litry denně. Sestřičky Ti půjčí odsávačku 
mateřského mléka. Než to zvládnu samo, tak to bude na nějakou dobu Tvoje blízká 
kamarádka. Zkus pravidelně odstříkávat, ideálně aspoň po 3 hodinách. A nemysli si 
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o těch prvních mililitrech, které se nazývají mlezivo, že bych je nepotřebovalo. Mle-
zivo totiž obsahuje spoustu protilátek a živin, které pomohou mojí imunitě a mému 
zažívání. Jak budu růst, budu potřebovat mlíčka víc a víc. Mlíčko budu ze začátku 
dostávat sondičkou přímo do žaludku, ale jakmile to půjde, dostanu ho i do pusinky 
a budu se moci i přisát k prsu. Vím, že nebude lehké ve dne v noci odsávat mateřské 
mléko, ale je to pro mě ta nejlepší výživa. Kdyby Ti to náhodou nešlo, tak se zlobit 
nebudu, lékaři to nějak vymyslí.

Až zvládnu ten složitý začátek, přijde to krásné, budeš si mě moci poprvé po-
chovat. Někdy to může být za pár hodin, někdy až za několik dnů. Říká se tomu 
klokánkování. Položí mě nahé na Tvůj nahý hrudník. To se Ti bude líbit, budu konečně 
aspoň na chvilku jenom Tvoje. Navzájem se ucítíme, splyneme. Hlavně se pohodlně 
usaď, budu tam chtít být aspoň hodinu, můžeš mi něco potichu vyprávět, ale moc 
mě nešimrej, to pak nemůžu klidně odpočívat.

Postupně Tě sestřičky naučí se o mě starat, den bude plynout za dnem a já budu 
hezky růst. Nějaké komplikace ještě přijít můžou, ale ty se pokusíme společně zvlád-
nout. Jak se mi daří, Ti vždycky řekne lékař i sestřička. A kdy půjdu domů? No většinou 
se to podaří do plánovaného termínu porodu. A neboj se, uteče to jako voda. Přijde 
ten vytoužený den, kdy si mě odneseš s tátou domů.

Tak mi věř.
Tvoje miminko“
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Předčasný porod – křehké miminko 
a předčasní rodiče

mUDr. magdalena Chvílová Weberová
Primářka novorozeneckého oddělení
Nemocnice Havlíčkův Brod

Příprava na porod

„Porod není zážitek jednoho okamžiku, ale trvalý proces.“ — E. Fromm

Přibližně k termínu porodu dostává tělo matky signály od zrajícího dítěte a dle da-
ných programovaných procesů přejde pozvolna do programu mateřství a péče 
o dítě. Přechodem je porod. Příprava na porod je výsledkem jemných, ale na mno-
ha úrovních běžících vazeb a signálů plodu a maminky. Je zásadním okamžikem 
přechodu do jiné kvality prožívání dítka i ženy. Porodem se rodí oba. Přichází na 
svět dítě. Rodí se jedinečná, vnímavá lidská bytost. Z ženy (dívky) se prožitím nové 
zkušenosti „rodí“ matka a dyáda matka–dítě s jedinečnou formou interakce.

Tělesné splynutí maminky a dítěte nekončí narozením. Trvá dále (asi 3 měsíce). 
Dítě totiž nevnímá samo sebe jako oddělenou bytost. Matka vnímá své dítě jako 
součást sebe samé a přizpůsobuje své reakce a péči potřebám miminka. Dítě sig-
nalizuje, maminka odpovídá a navzájem v jemné souhře ovlivňují jeden druhého. 
Tělesné spojení je symbolizované kojením.

Narození

Novorozenec má svou historii vývoje, prostředí, které ho formovalo skrze dělohu 
maminky, a svou historii porodu. První potřebou dítěte, které se adaptovalo v ro-
vině fyziologických funkcí, je prožívat teplo, nerušenou těsnou blízkost na těle svojí 
maminky.

Bezprostředně po porodu se má novorozeně ocitnout na těle maminky. Dítě 
si pravděpodobně vtiskne situaci porodu (imprinting) a vtiskne si první „pouť“ 
k prsu – na této zkušenosti pak staví dále. Dítě vnímá bezpečí a jistotu ze známé-
ho rytmu mámina těla a známých smyslových podnětů. Odehrává se láskyplný 
dialog, který potřebuje čas a klid. Tento prožitek blízkosti se velmi pravděpodobně 
podílí na formování procesů vazby (bonding). První prožitky maminky a dítěte jsou 
základem, na němž pak v řádu týdnů roste proces pevného citového připoutání 
(attachment).
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Časný těsný poporodní kožní kontakt zajišťuje naplnění základních biologických 
potřeb dítěte. Jde o „citlivé období“ pro programování budoucí fyziologie a chování 
dítěte. Dítě signalizuje potřebu a stav těla a matka intuitivně reaguje mimikou, into-
nací hlasu, doteky – matka vnímá dítě a dítě matku celým tělem, celou bytostí. Po 
narození po chvíli odpočinku se novorozeňátko vydá na „pouť“ k prsu. Ví, jakými na-
programovanými pohyby se má doplazit k bradavce a přisát se. Aby toto zvládlo, má 
být nerušeně od porodu na hrudi maminky. Pak je vedeno vůní máminy kůže, terčem 
dvorce prsu a vrozenými reflexy. Ví, jak se má přisát, a ví, jak sát. Tento první kontakt 
a přisátí jsou ovlivněny zralostí (nezralostí), průběhem porodu a adaptací (případnou 
nemocí nebo vadou). Každé novorozeňátko na tuto pouť potřebuje „svůj“ čas!

Pokud je to z hlediska zdravotního stavu dítěte i matky možné, měl by novoro-
zenec strávit v těsném kontaktu s tělem matky první desítky minut. Běžně se užívá 
pojem „zlatá hodina“. To je začátek pevné vazby, začátek společné cesty.

Pokud porod proběhne komplikovaně nebo velice předčasně, nemůže se kontakt 
mezi maminkou a dítětem uskutečnit dříve, než se stabilizuje stav dítěte. Někdy se 
musí maminka a dítě oddělit. Oba prožívají hned na začátku společného života 
stres. K tomu se někdy přidává i bolest těla. Matka své dítě v náručí nemá. Toto 
prázdné místo v náručí matky je fakt. Tím, že si jej vysvětlíme a pojmenujeme, pocity 
prázdnoty nezmizí. Ale na pochopení a pojmenování všeho, co se v této situaci děje, 
včetně bolesti psychické i tělesné, se dá konstruktivně v budoucnosti stavět.

Důležité
Časný poporodní kontakt je po narození zásadní, ale NENÍ 100% rozhodující.

Pokud se stane, že dítě musí být od maminky oddělené ze závažných zdravotních 
důvodů, lze kontakt a vzájemnou blízkost podpořit několika cestami: klokánková-
ním, něžnými doteky, kapkami mléka, kojením.

Časté pocity a potřeby maminek

Maminka bývá pohlcena situací předčasného porodu, častý je mix pocitů – sebe-
obvinění za problémy dítěte, pláče a má pocit selhání. Cítí se nepochopená, una-
vená, má starost o děti a situaci doma, cítí se ztracená v prostředí JIP. Je izolovaná 
v nemocnici desítky kilometrů od bydliště.

Důležité pro maminku je pochopení a opora. Potřebuje opakovaně informace 
o dítěti, opakovaně se ptá, zda bude vše v pořádku. Potřebuje pomoc s formali-
tami, opakované vysvětlení stavu. Potřebuje pomoc s nástupem laktace a potře-
buje být pro miminko důležitá. Potřebuje co nejčasnější a častý kontakt s dítětem, 
důležité je klokánkování. Nutné je vysvětlení toho, co se stalo. Důležité je popsání 
traumatu předčasného porodu a vysvětlení, že všechny pocity a rozjitřené emoce 
jsou normální. Důležité je dostatečně spát, odpočívat a požádat si o pomoc. Ptejte 
se a žádejte blízkost s dítětem!
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Pocity a potřeby tatínků

Mužů se obvykle na pocity nikdo neptá. Ale otec je pocity zahlcen stejně jako žena. 
Protože „muži nepláčou“, nechává si otec silné emoce uvnitř a neprojeví je. Snaží se 
být statečný a podporující, ale může být stejně ztracený v situaci na JIP jako žena. 
Má starost o situaci doma, má starost o zaměstnání a o to, jak vše skloubit dohro-
mady a při tom všem být oporou.

Důležité pro tatínky jsou jasné informace a vysvětlení. Potřebuje vědět, jak je 
na tom zdravotně žena. Muž potřebuje opakované, srozumitelné vysvětlení, někdy 
i vysvětlení přístrojů a monitorů, potřebuje brožury a postupy. Důležité je klokánko-
vání, praktická péče o miminko. Důležitá je pomoc se situací doma a staršími dětmi. 
Ptejte se a žádejte okolí o pomoc! Nebojte se plakat a vyjádřit své emoce!

Nejsme spolu – oddělení dítěte a maminky

Předčasný porod znamená oddělení dítěte a maminky. Po porodu je maminka nor-
málně nastavená dítě chránit a být s ním. Ale miminko je odnesené proto, aby se 
zachránilo nebo léčilo. Medicína, aby zachránila, izoluje dítě do inkubátoru (často 
do jiné nemocnice). Procesy vazby pak nedojdou naplnění v té formě jako při po-
rodu v termínu. Jsou ale v organismu mámy a dítěte naprogramovány. Jen se musí 
nastartovat jinou cestou, až se zdravotní stav stabilizuje.

PŘEDČASNÝ  POROD
PRŮVODCE



132

Někdy rodiče nerozumí pocitu prázdna – jako by láska k jejich malému uz-
líčku byla někde pryč. Někdy se rodiče bojí to malé stvořeníčko milovat. Bojí se 
o ně, ale pocit prázdného srdce je zarazí. Tomuto pocitu nerozumí a vyčítají si 
ho. Pokud je dítě těžce nezralé či těžce nemocné, mohou se maminky někdy 
podvědomě bránit citovému spojení s dítkem, které by mohlo i zemřít. Pro matku 
je to trauma. Soucítí s dítětem, vnímá jeho bolesti a cítí se bezmocná, nemůže 
mu v té situaci pomoci. Někdy se cítí zbytečně. Chtěla by pečovat, ale pečují 
jiní. Jiné ruce se tolikrát dotknou malinkého miminka, a ona ne. Nebo jen málo, 
o tolik míň, než by chtěla. K tomu ale přistupuje strach, aby miminku neublížila 
nešetrným dotekem.

Postupně jak se upravuje stav dítěte, jak ubývají hadičky, světýlka přístrojů blikají 
vlídněji a nezní tolik alarmů, tak se také maminka zklidňuje. Objevují se láskyplné 
pocity. Bývají však současně spojené s velikým strachem z „jiného“ vývoje, z přetr-
vání následků a někdy je obava ze ztráty dítěte.

Po předčasném porodu při oddělení dítěte jsou vždy v nějaké míře narušené 
procesy vazby. Vztah mezi matkou a dítětem se rozvíjí jinak, než je přírodou plá-
nováno u donošeného dítěte. Uplatňuje se tzv. náhradní způsob tvorby vztahu. Ten 
nepřichází (právě dopadem předčasného porodu) samozřejmě. Rodiče se postup-
ně učí pochopení dítěte.

Maminka potřebuje vnímat všemi smysly, že její dítě je zde. Přerušený proces 
zrání v mateřství se může rychleji propojit se situací, v níž se nachází její dítě. Ma-
minka se musí postupně učit manipulaci s křehkým miminkem. Postupně se navazu-
je vazba, která je jako nutný soubor dovedností uschována v rodičovských centrech 
mozku maminky. Podvědomí maminky „ví“, jak o dítě pečovat, jak jej obejmout 
a přitulit. Situace JIP a nutné léčby dítěte může spontánnost maminky rušit. Sžívání 
se s dítětem je hluboká, něžná intimita, která nepatří zrakům okolí. Všechny procesy 
vzájemné vazby se posilují co nejčastějším intenzivním kontaktem (ideálně hlaze-
ním, doteky, klokánkováním) a kojením.

Nejenom emoce a vnímání, ale současně i hormony matce pomáhají poznávat 
a přijímat dítě ihned po porodu. Tyto hormony zároveň zodpovídají za tvorbu mléka 
u maminky. Pomoc zprostředkovaná mimo jiné i hormony funguje v trochu menší 
míře i později, a to kdykoliv se dítě znova (nebo poprvé) dostane do náruče nebo 
k prsu. Velice podstatná je matčina láska, kterou nedonošené dítě dobře, byť pod-
prahově, vnímá. U člověka naštěstí v případech odloučení od dítěte působí u matky 
i vůle „chci mít ráda“. Dítěti je dána velká lidská schopnost kompenzace.

Důležité
Neobviňujte se! Důvěřujte si! Pro miminko jste nejdůležitější ošetřující vy dva – táta 
a máma.

Jakmile bude dítě s maminkou v těsném kontaktu, může se trauma předchozí 
zraňující separace „vyhladit“ láskou.
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Hormony vazby, blízkosti a tvorby mléka jsou tytéž

Tělesným dotekem se uvolňují hormony důležité pro vazbu i nástup tvorby mléka. 
Jsou to hormony důležité po celý život. Krom vazby a kojení se podílí na systému 
jemných regulací organismu po celý život.

Oxytocin je někdy nazýván „hormonem lásky“.
Vytváří se v podkorových centrech mozku (v hypotalamu) na nejrůznější podněty. 

Je to hormon intimity, něžné blízkosti a důvěry mezi lidmi. V rámci reprodukčního 
cyklu je uvolňován v průběhu porodu, řídí jej a vrcholí v závěru porodu. Maximálních 
hladin dosahuje v rámci bezprostředního, nerušeného a těsného kožního kontaktu 
dítěte s maminkou. Po porodu, kdy se maminka seznamuje s dítětem, vítá jej, je 
hladina oxytocinu nejvyšší. Maminka se podvědomě ladí na signály dítěte a citlivě 
reaguje na jeho projevy.

Oxytocin se uvolňuje vždy, když dítě saje. Jeho úkolem je uvolnit následně mléko 
z prsu do úst miminka (tzv. let down reflex). Receptory (místečka, přes která působí) 
pro oxytocin jsou ve velkém množství i v centru emocí v mozku ženy. Proto je kojení 
(sání) dítěte těsně spjaté s prožíváním krásy, štěstí a s pocity naplnění ženy. Někdy 
je oxytocin nazýván přirozeným „antidepresivem“.

Pokud je ale matka ve stresu, má strach, bolest těla nebo bolest v duši, tak se 
působení oxytocinu blokuje. Proto se stresem zpomaluje uvolnění mléka z prsu.

Prolaktin je nazýván „hormonem péče a tvorby vztahu“.
Je také vytvářený podkorovými centry mozku (buňkami podvěsku mozkového).
Souvisí s „dozráním“ mléčné žlázy a podporuje tvorbu mléka. Jeho hladina se 

zvyšuje vždy, když se dítě přisaje. Čím častěji dítě saje, čím více mléka vysaje, tím 
více mléka se dotváří. Nejvyšší hladina je v noci, a tak noční kojení intenzivněji pod-
poruje tvorbu mléka.

Ve spojení s oxytocinem posiluje prolaktin touhu chránit a starat se o slabé. Po-
máhá vlivem na rodičovská centra v mozku ženy lepšímu pochopení projevů dítě-
te. Zvyšuje citlivost maminky a schopnost zareagovat správně na potřeby dítěte. 
I u otce se začnou mírně zvyšovat během těhotenství matky a soužití s dítětem 
hladiny prolaktinu. Prolaktin u muže zvyšuje ochotu chránit novou rodinu.

Mění strukturu spánku u kojících matek, spánek je povrchnější a umožní rychlou 
reakci na potřeby dítěte. Uvádí maminky do „stavu pohotovosti“ a hlídání potřeb 
dítěte.

Endorfiny jsou další z řady hormonů, které se zásadně uplatňují v rámci porod-
ních dějů a procesů tvorby mléka. Endorfiny jsou přezdívané hormony štěstí. Jejich 
hladina vrcholí těsně po vaginálním porodu i při dobře prožívaném kojení. Hlídají 
láskyplnou blízkost maminky a dítěte.
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Riziko předčasného porodu je stres. Někdy musí žena několik týdnů strávit pod do-
zorem v nemocnici proto, aby se zrající dítě přiblížilo k hranici možného přežití. Týd-
ny, které stráví dítě v děloze maminky, jsou dobou, kdy může přirozeně zrát a každý 
den je důležitý. Někdy se těhotenství zkomplikuje tak, že se miminko, kterému chybí 
mnoho týdnů do termínu, musí narodit okamžitě. Stres se násobí.

Předčasný porod přetne důležité procesy programovaného zrání dítěte v těle ma-
minky i dítěte.

Předčasný porod není jen nízká porodní hmotnost dítěte, ale také rodiče, kteří se 
oproti svému rodičovskému očekávání musí smířit s nečekanou situací. Předčasně 
rodící žena je doslova vhozena do situace, na niž není připravena. Nepočítá s ní 
a nerozumí jí. Rodiče často nemají jasno o jménu dítěte a matka nemá dokončeno 
mnoho záležitostí, které chtěla před porodem uzavřít. Místo radosti a oslavných ri-
tuálů, které provázejí odnepaměti narození dítěte, je předčasný porod doprovázen 
strachem, slzami, nejistotou a oddělením dítěte a matky. Někdy je to až šokující stav.

Předčasně narozené dítě přichází zatím nezváno, jiné, než bylo očekáváno, a té-
měř vždy je od maminky odděleno. Těžce nezralé miminko je většinou od porodu 
odkázané na pomoc složitých přístrojů a medicínských postupů. Vybavení, kterým 
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lze pomoci velice nezralým dětem, je jen v některých místech – většinou ve fa-
kultních nebo velkých krajských nemocnicích. Proto je nezbytné, aby se maminka 
dostala ještě před porodem velmi nezralého dítěte do některé z těchto nemocnic.

Perinatologické centrum je pracoviště, které poskytuje specializovanou až super 
specializovanou péči o děti, které se narodily předčasně nebo mají závažnou ne-
moc novorozeneckého období. Péče po předčasném porodu znamená různě inten-
zivní péči o miminko a někdy také intenzivní péči o maminku. Dítě dostane ihned od 
prvních okamžiků intenzivní péči. Lékaři v centrech, kde se rodí těžce nezralé děti, 
umí pomoci léky před porodem tak, aby životní funkce co možná nejlépe udržely 
stabilitu vnitřního prostředí a funkcí tělíčka. Pokud se miminko narodí o mnoho tý-
dnů dříve na běžné porodnici, je nutné jej dopravit na toto pracoviště v inkubátoru 
speciální sanitou.

Novorozenecká JIP je místo intenzivní podpory životních funkcí malého človíčka. 
Nezralé miminko nutně potřebuje intenzivní pomoc medicíny a musí být umístěno 
v inkubátoru, který udržuje kolem dítěte tepelnou pohodu a vlhkost. Maminka místo 
blízkosti, mazlení a intimní péče, na něž je biologicky nastavena, putuje za mimin-
kem na JIP, často denně desítky kilometrů daleko. Bez intenzivní pomoci by šance 
na přežití a zdraví byla minimální. Kvalita a časnost této péče je zásadní pro přežití 
a další zdravý vývoj dítěte.

Předčasný porod – strach, bolest a naděje rodičů

Rodiče stojí u inkubátoru, obávají se doteku… Rozum říká, že je to jejich vytoužené 
a zachráněné dítě, srdce někdy nereaguje, nechápe a neprožívá nějaké závratné 
stavy radosti a rodičovské lásky. Tyto pocity v odloučení od právě narozeného dí-
těte prožívají všechny mámy a je to zcela normální. Maminka si bude muset cestu 
postupně najít.

Předčasný porod je šokem v době, kdy tělo matky, její prožívání a celá situace 
rodiny s dítětem ještě nepočítají. Předčasný porod doprovází strach o dítě, strach 
z reakce partnera, rodiny. Objevují se pocity viny za neschopnost donosit dítě, za 
jeho bolest, zdravotní problémy. Zvláště narození miminka na hranici viability (mož-
nosti přežití) je doprovázené šokem, slzami strachu, pocity selhání a viny a mnoha 
otazníky.

Porod se všemi okolnostmi spěchu, obav a pocitů jako by se to dělo někomu 
jinému (disociace – odštěpení od situace), zůstává skryt v podvědomí. Mohou se 
objevit pocity prázdna, k tomu oddělení od miminka a péče na JIP novorozenců jsou 
pro rodiče dalším velkým stresem.

Psychický stav rodičů (hlavně maminky) po předčasném porodu je krizovou si-
tuací. Rodiče zažívají stres.
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Rodiče nejsou schopni reálné představy o tom, co se s miminkem děje. Mnohdy 
nejsou schopni informace ani slyšet a v 50 % si sdělené informace nepamatují. Je 
to normální. Takto dramaticky prožije šok z předčasného porodu až 90 % rodičů. 
Je nutné se opakovaně zdravotníků ptát a prosit o vysvětlení. Neznamená to, že by 
rodiče neposlouchali. Jen dramatické informace nedoléhají tak hluboko přes stres, 
aby se uložily a rodiče jim rozuměli.

Porod nezralého dítěte je krizová situace a je doprovázena akutní stresovou 
poruchou.

Nemocný novorozenec, tím více dítě nedonošené (zvláště v kategoriích pod 
1 500 g), vypadá jinak, než rodiče obvykle očekávají. Je křehký, nereaguje na ně, 
je oddělený složitým inkubátorem. Mnozí rodiče tak prožívají překvapení a možná 
i zklamání či šok, když poprvé vidí maličké, červené stvořeníčko hovící si ve změti 
kabelů a hadiček v inkubátoru. Nezralé dítě je křehké, hůře dýchá, reaguje jinak 
než „obvyklé“ miminko. Rodiče se cítí zbyteční, nemohou pomoci dítěti při bolesti, 
obtížích. Celé nastavení jejich bytostí volá po dítěti, ale pečují a zachraňují jiní. Stav 
dětí je obvykle charakterizován dlouhodobou nestabilitou, která vyplývá ze samé 
podstaty diagnózy. Kolem je mnoho hadiček, signálů, přístrojů… Zvuky přístrojů, 
světla monitorů, nesrozumitelná čísla výsledků a hodnot vytváří prostředí, které si 
s narozením běžně rodiče nespojují. Miminko se zdá úplně ztracené v moci tech-
niky. Na JIP se může stav miminka různě měnit, někdy i dramaticky. Možná jsou 
svědky nedobrých zpráv nebo úmrtí a žalu jiných rodičů. S ostatními rodiči sdílejí 
svůj strach, naději a beznaděj, radost z malých pokroků a gramů na váze navíc. 
Rodiče opakovaně zažívají strach a naději. Stejné situace zažívají ostatní rodiče 
malinkatých miminek.

Opakované dramatické situace na JIP nasedají na první zranění z předčasného 
porodu. Častá je obava z budoucnosti blízké i vzdálené. Objevují se obavy z dalšího 
vývoje, pocit zmaření představ o dalším vývoji a situaci rodiny.

JIP a potřeby rodičů

První dny potřebují všichni rodiče hodně vnímavou a zároveň i praktickou podporu, 
aby se v nové situaci i na intenzivní péči orientovali. Rodiče bývají zahlceni směsí 
pocitů. Svazují je strach o miminko a neznámé prostředí JIP. Rodiče jsou na začátku 
přijetí celé situace, jsou v šoku a plně na ně dopadá prvotní trauma předčasného 
narození kombinované se sebevýčitkou a nejistou budoucností.

Hormony, které startují a udržují laktaci, jsou hormony, které spoluformují vaz-
bu dyádě. Pevnost vazby a její kvalita je do jisté míry určující pro attachment. Je 
důležité, aby se blízkost matky v rámci kojení stala místem stability, přirozených 
stimulů a bezpečí a radosti. Podpora fyziologických procesů a emoce, které do-
provázejí kojení a blízkost pak mohou předurčovat míru uspokojení ze vzájemné 
blízkosti.
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Další dny na JIP plynou různě dramaticky. Rodiče se u inkubátorů snaží, aby byli 
pro dítě zdrojem pozitivních stimulů, maminky odsávají dlouhé týdny mléko a vozí 
je dítěti… O samotě, v autě na parkovištích neviděné pláčou a propadají zoufalství, 
ztrácejí trpělivost a sílu na péči o další děti. Vztahy rodičů bývají narušené dlouho-
dobou fyzickou a psychickou zátěží, která nasedá na prvotní trauma. Charakteris-
tické bývají únava a mix pocitů – strach, optimismus, beznaděj, bezmoc, pocit viny, 
vznětlivost, flashbacky, stavy agrese.

Opakovaná traumata na NeoJIP nasedající na prvotní zranění z předčasného 
porodu.

Na JIPu rodič být musí a v tomto prostředí či v nemocnici se traumata množí. 
Trauma rodičů nesouvisí ani tak s gestačním věkem, porodní hmotností, nebo dél-
kou pobytu v JIPu, ale spíše se stavem dlouhodobé nejistoty a se změnou očekávání 
a narušením rodičovské role. Po stabilizaci stavu miminka zatěžuje rodinu dlouhé 
čekání na propuštění, dny kdy se zdánlivě nic neděje, dítě jen zraje. Toto období 
bývá charakterizované netrpělivostí, které personál často zamění za nespokoje-
nost. Rodiče jsou pro ošetřující ještě méně pochopitelní, vždyť už by měli být rádi 
a vděční za to, že nejhorší situace minuly. Rodiče ale mají reálný strach z budouc-
nosti, z dalšího vývoje, mají pocity zmaření nadějí. Netrpělivost a zdánlivá či faktická 
nespokojenost může být zdrojem komunikačních obtíží a nedorozumění. Je důležitá 
otevřená komunikace, čas a vůle pocity pojmenovat a mluvit o nich, někdy je nutné 
plakat. Je důležité se ptát, a to opakovaně. (Na druhou stranu je nutné respektovat 
práci zdravotníků – někdy totiž bojují o malinkatý život a na otázky nemají čas. Není 
to ale odmítnutí!)

Je důležité, aby se matka (rodiče) stali hlavními pečovateli o dítě. Rodiče mají být 
personálem podpořeni v častém kontaktu. Je nutné, aby si začali věřit, že péči o dítě 
zvládnou. Různé pojmenování pro podobné principy péče, které směřují k respektu 
vývojových potřeb křehkého zrajícího dítěte a k podpoře rodičovské sebedůvěry.
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Když potkáte anděla
mgr. Petra Kašparová
Redaktorka Nedoklubka

Sestřička. Člen zdravotnického týmu, který vám otevírá dveře neonatologického 
oddělení, když se jdete poprvé podívat na své nedonošené miminko.

„Dobrý den,“ zajíkáte se, „jdu se podívat na své miminko,“ a chce se vám plakat. 
Ona vás s úsměvem zdraví a vede vás k „průhlednému domečku“, ve kterém, omo-
táno hadičkami a napojeno na přístroje, spinká vaše maličké miminko do dlaně. 
Je to právě ona, kdo se s vaším děťátkem seznámil dříve než vy, a tak vám jej nyní 
může představit. Vy sotva dýcháte při pohledu na to malé stvoření v inkubátoru. 
„Pane Bože, je tak malinká!! Holčičko moje! Chlapečku můj!“

Okolní zvuky vnímáte zastřeně – hučení a pípání přístrojů jsou jako zvuky z jiného 
světa. Vy vlastně jste v jiném světě! Sestřička se ale pohybuje sebevědomě, na kaž-
dém jejím kroku, každém pohybu je znát, že ví, co dělá. Je tak sebejistá. Z každého 
úkonu, který učiní – „Vážně dává tomu půlkilovému miminku cucat vatovou tyčinku? 
Cože, ona ho jde přebalovat? Tahle paní skutečně dokáže takhle malému miminku 
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vzít krev – to opravdu jde? … ty bláho, ta rychlost, se kterou umí zavést sondičku do 
bříška miminka!“ – je cítit její jistota, její klid… Je to totiž její svět!

A je to právě sestřička, která se vám stane průvodcem v tomto světě. Rozumí tu 
všemu – každému zapípání, zahoukání přístroje, umí dešifrovat všechna zobra-
zená čísla, čte křivky na monitorech. Velmi záhy si uvědomíte, jak moc vás dokáží 
její slova uklidnit. Trpělivě vám odpovídá, klidně poněkolikáté, na vaše dotazy. Její 
odpovědi vás dokáží z pocitu paniky vrátit k normálnímu dýchání. Věta: „Nebojte 
se, vaše děťátko bude v pořádku, je moc šikovné, vše krásně zvládá!“ vás potěší víc 
než jakákoliv jiná pochvala na světě. Ukáže vám nemocniční odsávačku mateřského 
mléka, vysvětlí, jak funguje, řekne, proč je vaše mléko tak důležité. Postupně vás 
naučí miminko přebalit – „Otočit ho z bříška na zádíčka je tak moc těžké! Tolik se 
bojím s ním manipulovat!“ –, ukáže vám, jak se otevírá inkubátor, jakým způsobem 
uchopit to maličkaté děťátko a dokonce předvede, jak ho vykoupat… Sestřička je 
ta, která vám miminko opatrně a něžně položí na hrudník k prvnímu klokánkování. 
A učiní tak ještě mnohokrát během vašich návštěv zde – na neonatologii.

Je tu stále. Kdykoliv přijdete, kdykoliv odcházíte. Po každém pozdravu hlásí novou 
váhu vašeho potomka. „Ty jo, paráda, sestři – od včera přibral 20 gramů.“

Její jméno by mohlo být „Trpělivá“. Přechází vaše nálady, chápe totiž, že váš život 
je nyní jako na houpačce a nejen kvůli hormonům. Rozumí vašim slzám a směje se 
s vámi v (čím dál častějších) šťastných chvílích. Je profesionálka ve své profesi, spo-
lečně s lékaři zachránila vašemu miminku život, celou dobu o něj odborně pečuje… 
A ještě k tomu zvládá být tak trochu psychologem! Po dobu pobytu vašeho miminka 
v nemocnici je nejen vaším průvodcem, ale také důvěrnicí, snad i kamarádkou. 
Během nočních pokusů o kojení se dokonce dozvíte něco o její rodině, o jejím životě 
„tam venku“, mimo zdi porodnice… Když po kratší či delší době přijde den D a vy jí 
podáváte ruku na rozloučenou, nenalézáte slova díků za její péči, kterou věnovala 
nejen vašemu miminku, ale také vám…

Děkujeme, sestřičky! Nelze jmenovitě poděkovat všem sestřičkám, které na neo-
natologických odděleních českých porodnic pečují o ta nejmenší miminka. Všechny 
sestřičky si zaslouží slova díků za nelehkou práci, kterou vykonávají, za to, že jsou 
pravou rukou lékařů a lékařek! Za všechny rodiče, kteří nepřestávají být vděční: díky, 
sestřičko!

PŘEDČASNÝ  POROD
PRŮVODCE



140

Neonatologie
mUDr. Tereza Lamberská, Ph.D.
Lékařka neonatologické JIRP
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Základní informace o předčasném porodu

Fyziologické těhotenství trvá 40 týdnů, tedy 9 kalendářních nebo 10 lunárních mě-
síců. Narodí-li se miminko před ukončeným 37. gestačním týdnem, je porod pova-
žován za předčasný.

Hranice životaschopnosti plodu je v různých státech světa stanovena na jiný ges-
tační týden. V České republice byla v roce 1994 legislativně snížena hranice živo-
taschopnosti na porodní hmotnost 500 g nebo ukončený 24. týden těhotenství, 
přičemž i menší děti, pokud se narodí v dobrém stavu, nejsou zcela bez šance. Mi-
minko již ve 23. týdnu těhotenství má všechny části těla vytvořeny, pouze jsou menší 
a jejich funkce je nedokonalá, nevyzrálá. Na dozrání potřebují čas, spoustu trpěli-
vosti a v mnoha případech i léčebné pomoci. „Anatomická hranice daná vývojem 
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orgánů důležitých pro přežití, především plic, se dnes pohybuje kolem 22. týdne 
těhotenství. Prognóza živě narozených dětí v období mezi 22. až 24. týdnem je i při 
současném potenciálu medicíny stále nejistá a dětem se dnes poskytuje aktivní péče 
pouze v individuálních případech, tedy na přání rodičů, nebo při zjištění překvapivě 
lepšího funkčního či somatického stavu miminka bezprostředně po porodu. I v této 
tzv. šedé zóně počty přežívajících dětí bez závažného poškození stoupají a ukazuje 
se, že výsledky jsou ještě lepší, pokud se volí aktivní přístup, který zahrnuje ante-
natální (před narozením) podání steroidů a šetrná, ale účinná stabilizace dítěte po 
porodu,“ říká prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.

Zralost dítěte se dělí podle dosaženého gestačního týdne na:
 M extrémní nezralost: pod 28. týden těhotenství
 M těžkou nezralost: 28.–30. týden těhotenství
 M střední nezralost: 31.–33. týden těhotenství
 M lehkou nezralost: 34.–36. týden těhotenství

Dělení předčasně narozených dětí podle porodní hmotnosti:
 M pod 2 500 g: novorozenci s nízkou porodní hmotností
 M pod 1 500 g: novorozenci s velmi nízkou porodní hmotností
 M pod 1 000 g: novorozenci s extrémně nízkou porodní hmotností

I přesto, že se diagnostické a terapeutické možnosti zlepšují, k předčasným poro-
dům dochází stále častěji. Každé desáté miminko přijde na svět jako nedonošené, 
v České republice je to zhruba každé dvanácté. Důvodem narůstajícího počtu před-
časných porodů je (mimo jiné) i to, že narůstá počet dětí narozených po umělém 
oplodnění, počet dětí z vícečetných porodů (to souvisí s umělým oplodněním) a také 
se zvyšuje průměrný věk matek. Za posledních dvacet let se však šance předčasně 
narozených dětí na přežití znásobily.

Neonatologie je certifikovaný obor základního oboru pediatrie, jehož obsahem 
je komplexní péče o všechny novorozence od okamžiku přerušení pupečníku až do 
28. dne života nebo do propuštění domů.

Neonatolog, lékař specialista v oboru neonatologie, poskytuje specializovanou 
preventivní a léčebnou péči všem novorozencům, tedy zdravým donošeným novo-
rozencům, novorozencům s vrozenými vývojovými vadami i předčasně narozeným 
novorozencům. Důležitou součástí práce neonatologa je intenzivní a resuscitační 
péče o kriticky nemocné a extrémně nezralé novorozence.

Díky obrovskému pokroku v péči o nedonošené děti v posledních desetiletích se 
daří zachraňovat čím dál více extrémně nezralých novorozenců. Problémem zá-
padní medicíny přestala být úmrtnost nezralých novorozenců, současná neonatolo-
gie se zaměřuje zejména na snížení morbidity, cílem je přežití bez závažného posti-
žení a zlepšení kvality života přeživších nezralých novorozenců. Nejvíce komplikací 
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a také nejvyšší riziko vzniku závažného postižení mají novorozenci narození okolo 
hranice viability (životaschopnosti). V České republice byla tato hranice legislativně 
ustanovena na 24. týden těhotenství. Z hlediska možnosti dlouhodobě přežít leží 
tato hranice v současnosti mezi 22.–23. týdnem. A navíc ne vždy se podaří určit 
přesnou délku těhotenství. Z těchto důvodů se mnohdy poskytuje intenzivní péče 
i novorozencům narozeným před hranicí viability, ve 22.–23. týdnu (v České repub-
lice poskytují péči těmto novorozencům na některých pracovištích, např. v porodnici 
u Apolináře v Praze). V současné době v ČR přežije bez závažného postižení více 
než 50 % novorozenců narozených ve 23.–24. týdnu těhotenství.

Česká neonatologie má ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi nadprůměr-
né výsledky neonatologické péče. Jedním z důvodů je velmi dobře zorganizova-
ný třístupňový systém péče, který byl ustanoven v 90. letech minulého století. Jeho 
základem je transport všech rizikových těhotných na pracoviště vyššího typu (tzv. 
transport „in utero“ – s dítětem v děloze). Díky tomu se více než 90 % nezralých 
novorozenců narodí přímo na pracovišti, které má s péčí o předčasně narozené 
děti dostatek zkušeností. Toto opatření významně zvyšuje šanci nezralého dítěte na 
přežití bez závažného postižení.
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NeoHelp® je speciálně vyrobená „pláštěnka“, která funguje jako účinné 
řešení v prevenci hypotermie – chrání před nežádoucí ztrátou tělesné 

teploty novorozence ihned po narození. Hypotermie je velmi závažným 
faktorem nemocí u novorozenců, zejména u předčasně narozených.
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PŘEDČASNÝ  POROD
PÉČE V PERINATOLOGICKÝCH CENTRECH



pr
ev

en
ce

 hyp
otermie novorozenců

NeoHelp
®

NeoHelp® je speciálně vyrobená „pláštěnka“, která funguje jako účinné 
řešení v prevenci hypotermie – chrání před nežádoucí ztrátou tělesné 

teploty novorozence ihned po narození. Hypotermie je velmi závažným 
faktorem nemocí u novorozenců, zejména u předčasně narozených.

VÍCE INFO NA:



144

Základní statistika a výsledky  
péče o nezralé novorozence  
v České republice

mUDr. Tereza Lamberská, Ph.D., mUDr. Jan Smíšek
Lékaři neonatologické JIRP
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Předčasný porod je celosvětovým problémem. V České republice se v posledních 
letech rodí stabilně asi 8 % novorozenců před ukončeným 37. týdnem těhotenství, 
ročně se tedy předčasně narodí přibližně 8 500 dětí.

Podle gestačního stáří (neboli délky těhotenství) dělíme nezralé novorozence na 
několik kategorií. Nejpočetnější je skupina lehce nezralých novorozenců (narozeni 
v 34.–36. týdnu těhotenství), ročně se jich narodí přibližně 6 000. Středně nezra-
lých novorozenců (narozených v 32.–33. týdnu těhotenství) se ročně narodí přibliž-
ně 1 100. Těžce nezralých novorozenců (narozených v 28.–31. týdnu těhotenství) se 
ročně narodí cca 850 a nejméně je extrémně nezralých novorozenců (narozených 
před 28. týdnem těhotenství), těch se v České republice narodí zhruba 400 za rok.

Sběrem dat o nezralých novorozencích se v ČR zabývá Ústav zdravotnických in-
formací a statistiky (ÚZIS) a Česká neonatologická společnost. Mezi gestačním stářím 
novorozence a riziky panuje nepřímá úměra, čím méně zralé se dítě narodí, tím vyšší 
je šance, že u něj dojde k rozvoji závažných problémů spojených s nezralostí. Nejvíce 
rizikovou je skupina extrémně nezralých novorozenců, která nejvýznamněji přispívá 
k úmrtnosti i nemocnosti souvisejících s předčasným porodem. Vývoj neonatologické 
intenzivní péče umožnil výrazný nárůst přežití nezralých novorozenců, nicméně někte-
ré z přežívajících dětí budou mít dlouhodobé následky související s extrémní nezralostí.

S použitím dat z České neonatologické sítě a ÚZIS, můžeme stanovit, že šance na 
přežití je u extrémně nezralých novorozenců narozených do 25. týdne těhotenství 
téměř 60 %, u extrémně nezralých novorozenců z 25.–27. týdne již 85 %, dále u těžce 
nezralých je 98 %, u středně nezralých 99,5 % a lehce nezralých 99,85 %. Celková 
novorozenecká úmrtnost v roce 2018 dosáhla hodnoty 1,57 promile.

Vysoký je výskyt syndromu dechové tísně (RDS), kterým trpí 100 % extrémně ne-
zralých novorozenců, 80 % těžce nezralých, 46 % středně nezralých a do 10 % lehce 
nezralých novorozenců.

Výskyt závažných stupňů krvácení do mozku (nitrokomorového krvácení IVH 
III.–IV. stupně) činí 24 % do 25. gestačního týdne a dále do 12 % v 25.–27. gestačním 
týdnu, dále jen 2 % u těžce nezralých novorozenců a méně než 1 % u ostatních.
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Nekrotizující enterokolitida se nejčastěji vyskytovala do 25. týdne u 19 % novoro-
zenců, u 10 % novorozenců v 25. až 27. týdnu, u 1,5 % těžce nezralých a v méně než 
1 % u středně a lehce nezralých novorozenců.

Při propuštění z nemocnice splnilo diagnostická kritéria středního nebo těžkého 
stupně bronchopulmonální dysplazie (BPD) 63 % novorozenců narozených před 
25. gestačním týdnem, 23 % u ostatních extrémně nezralých novorozenců a 2,5 % 
u těžce nezralých novorozenců.

Závažný stupeň retinopatie nedonošených (ROP ≥ 3. stupeň) mělo 23 % novoro-
zenců do 25. gestačního týdne, 11 % narozených ve 25.–27. gestačním týdnu a jen 
0,5 % těžce nezralých novorozenců.

Nemocnost a úmrtnost předčasně narozených dětí v ČR je nepřímo úměrná tý-
dnu těhotenství, ve kterém se dítě narodí – čím je týden těhotenství v době před-
časného porodu vyšší, tím je menší riziko vzniku komplikací. V péči o novorozence 
dosahují lékaři špičkových výsledků i díky třístupňové organizaci péče zavedené 
začátkem devadesátých let. Výsledky jsou plně srovnatelné s výsledky států, které 
se v péči o novorozence řadí mezi světovou špičku (Švédsko, Japonsko, Kanada), 
v případě některých ukazatelů (BPD a ROP) jsou dokonce lepší.
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Kdy miminka dostávají šanci na život? 
možnosti současné medicíny

prof. mUDr. Richard Plavka, DrSc.
Primář neonatologie
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Dáváme šanci i těm nejmenším z nejmenších

Od vzniku moderní neonatologie (šedesátá léta minulého století) uplynulo již více 
než půl století a péče o nezralé novorozence zaznamenala převratné změny a její 
výsledky se dramaticky zlepšily. Počátkem šedesátých let většina nezralých novo-
rozenců narozených před 32. týdnem těhotenství umírala do několika dnů po naro-
zení na syndrom respirační tísně či později na jeho následky. Mediálně sledované 
úmrtí Patricka Kennedyho na syndrom dechové tísně, který se narodil prezidentovi 
Johnu Kennedymu a jeho manželce Jacqueline K. ve 34. týdnu těhotenství a vážil 
2 100 gramů, bylo určitě katalyzátorem změn v péči o nezralé novorozence v USA 
a ostatních vyspělých zemích.

V roce 2017 byl v odborném časopise publikován případ holčičky, která se na-
rodila předčasně (těhotenství trvalo 21. týdnů + 4 dny) a ve dvou letech se vyvíjela 
normálně. Nejen tento článek, ale i výsledky ze Švédska a Japonska evokují etické, 
biologické a ekonomické otázky délky trvání těhotenství jako limitu pro přežívání 
lidského jedince s dobrou prognózou.

Hranice životaschopnosti

Hranicí životaschopnosti se rozumí taková délka těhotenství, kdy porozený plod má 
šanci přežít, růst a normálně se vyvíjet. S rozvojem moderní neonatologie (péče 
o nezralé novorozence) se hranice životaschopnosti za posledních padesát let po-
stupně posouvala do nižších týdnů těhotenství. V České republice byla tato hranice 
snižována podle přežívání nezralých novorozenců, kdy technické a léčebné mož-
nosti spolu se zlepšující se kvalitou péče zvyšovaly šance na přežití čím dál tím více 
nezralých dětí. V 70. letech se pohybovala kolem 30.–31. týdne, v 80. letech kolem 
27.–28. týdne těhotenství a konečně počátkem 90. let se v České republice tato hra-
nice posunula do 24. týdne těhotenství, tak jak tomu bylo v rozvinutých západních 
zemích. Z literárních údajů získaných z výsledků péče o různé věkové kategorie 
nezralých novorozenců porozených koncem minulého století a začátkem tohoto mi-
lénia je možné shrnout, že pravděpodobnost přežití bez závažného dlouhodobého 
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poškození u novorozenců porozených ve 23. ukončeném týdnu těhotenství byla 
méně než 50 %, zatímco u novorozenců narozených ve 24. ukončeném týdnu tě-
hotenství je šance přežít s dobrou dlouhodobou prognózou více než 50 %. Výsledky 
národních dat i z jednotlivých pracovišť v posledních dvaceti letech ukazují, že trend 
v posouvání hranice životaschopnosti do nižších týdnů dále pokračuje.

Předčasný porod v šedé zóně (22.–25. týden těhotenství)

Ostrá hranice životaschopnosti neodpovídá biologické podstatě schopnosti přeží-
vat a našim možnostem přesně určit délku trvání těhotenství a možnou prognózu, 
a tak v souladu s procesem fetálního růstu a zrání se kolem této ostré hranice vytváří 
dvou- až třítýdenní zóna, kde spolupůsobí další pozitivní a negativní faktory, které 
ovlivňují prognózu nezralého plodu. „Šedou zónou“ se tak nazývá taková délka tě-
hotenství, která se přibližuje arbitrážně definované hranici životaschopnosti, nebo 
zasahuje dále do nižších týdnů těhotenství a kde prognóza plodů, které se v tomto 
období narodí, je stále nejistá a většinou zatížená vysokou úmrtností a v případě 
přežití vysokým rizikem psycho-neuro-senzorického postižení. V posledním deseti-
letí dochází i v této širší oblasti několika gestačních týdnů (< 25. týden těhotenství) 
ke zlepšování výsledků a posouvání na více než 50% přežívání do nižších týdnů 
(z 23. týdne do 22. týdne těhotenství) a významnému snížení dlouhodobého střed-
ního a těžkého postižení u přeživších novorozenců narozených v 23. a 24. týdnu tě-
hotenství. Hlavní faktory, které se kromě gestačního stáří spolupodílejí na prognóze, 
jsou podání steroidní kúry matce před porodem (+), větší hmotnost dítěte (+), ženské 
pohlaví (+) a především přítomnost specializovaného týmu neonatologů (+) a pozi-
tivní přístup k zahájení péče ihned po narození (+). Dalším významným faktorem je 
pracoviště, které praktikuje aktivní přístup a má s ním zkušenosti, a kvalitní komplex-
ní neonatologická péče. Pracoviště s větším počtem porozených a aktivně pečova-
ných novorozenců v šedé zóně mají lepší výsledky přežití bez závažného postižení.

Pozitivní a aktivní přístup zvyšuje šance na lepší prognózu novorozenců naro-
zených v „šedé zóně“ (vyšší přežití a menší nemocnost)

V posledních deseti až patnácti letech jsme však svědky nejenom zvýšeného pře-
žívání v 22. a 23. týdnu těhotenství, ale také zlepšení dlouhodobé prognózy takto 
brzy narozených dětí. Výsledky jsou však velmi nesourodé, liší se jak na mezinárodní 
úrovni, tak mezi jednotlivými perinatologickými centry na národní úrovni. Výrazně 
nižší úmrtnost a menší postižení vykazují výsledky z Japonska, kde hranice pro přežití 
byla již počátkem 90. let posunuta do 22. týdne těhotenství. Velmi dobré výsledky 
v těchto nízkých gestačních týdnech vykazují i skandinávské země, především však 
Švédsko, kde na základě studie EXPRESS 2 vydala Švédská perinatologická a neo-
natologická společnost národní doporučení obligatorně (povinně) zahajovat péči již 
ve 23. týdnu těhotenství a ve 22. týdnu tuto péči nabízet a poskytovat v případě přání 
rodičů. Tak se perinatální péče s aktivním přístupem posunula ve Švédsku o jeden 
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až dva týdny k nižší věkové hranici oproti většině vyspělých západních zemí včetně 
České republiky. Na národní úrovni se pak výsledky liší mezi jednotlivými perinato-
logickými centry, lepší jsou na pracovištích s aktivním a „optimistickým“ přístupem 
a tam, kde se ošetřuje ročně více takových případů.

Proaktivní přístup zlepšuje přežití a prognózu novorozenců narozených kolem 
hranice životaschopnosti.

Proaktivní přístup k předčasnému porodu pod hranicí životaschopnosti je re-
alizován výhradně na podkladě souhlasu obou rodičů. V oblasti porodnictví se 
jedná o snahu o prodloužení těhotenství s podáním antenatálních kortikoste-
roidů, pokud nehrozí bezprostřední ohrožení života matky. Operační ukončení 
těhotenství císařským řezem je doporučeno vždy při ohrožení zdraví či života 
matky a v případech, kdy hrozí při vaginálním porodu poškození plodu trauma-
tismem nebo hypoxií nebo se zvyšuje pravděpodobnost intrauterinního úmrtí plo-
du, který v době rozhodování prokazuje evidentní známky vitality. S ohledem na 
novorozence se bezprostředně po jeho vybavení provádí placentární transfuze, 
tj. převod cca 20 ml/kg krve z feto-placentární jednotky. V následujících minu-
tách po porodu jde především o šetrnou a bezpečnou podporu na porodním sále 
a stabilizaci dýchání a krevního oběhu na jednotkách intenzivní a resuscitační 
péče ( JIRP) (tzv. „zlatá hodina“). Na JIRP je léčba vedena s ohledem na prospěch 
jedince a celé rodiny s jasně definovanými nejlepšími praktikami vzhledem k dél-
ce těhotenství a aktuální úrovni znalosti. V léčbě jsou sledovány nejmodernější 
trendy s cílem minimalizovat invazivitu a jatrogenicitu (nechtěné a nevědomé 
poškozování extrémně náchylného a vnímavého organismu zdravotnickým per-
sonálem). Mezi základní atributy péče patří velmi těsná a důkladná spolupráce 
s rodiči, a to ve všech variantách úspěchu či neúspěchu. V případě výskytu zá-
važné, časně vzniklé perinatální a neonatální morbidity (jako jsou těžké respirační 
selhání s recidivujícím únikem plynu mimo dýchací trakt, těžké stupně krvácení do 
mozkových komor a tkáně, rozsáhlé poškození střeva s nutností akutní operace 
aj.) je svoláváno „etické konzilium“, které zvažuje míru prospěchu pokračová-
ní intenzivní péče pro jedince a v případě vysoké pravděpodobnosti závažného 
dlouhodobého postižení doporučí rodičům ukončení intenzivní péče s přechodem 
na péči komfortní. Samozřejmostí je v rámci nemocnice, kde matka porodila, 
i poskytování komplexní následné péče ve všech specializovaných a subspeciali-
zovaných oborech pediatrie.

Když hrozí předčasný porod v 22.–25. týdnu těhotenství

1) Transport do perinatologického centra intenzivní péče, kde je aktivní přístup 
praktikován a výsledky jsou povzbudivé.

2) Po příjmu na tomto pracovišti bude stav vyhodnocen a navržen další postup.
3) V případě vašeho souhlasu bude zahájen aktivní přístup k záchraně plodu.

PŘEDČASNÝ  POROD
PÉČE V PERINATOLOGICKÝCH CENTRECH



149

4) Pokud nehrozí prodlužováním těhotenství závažná komplikace či ohrožení ži-
vota matky, vždy je snaha o zastavení či zpomalení předčasného porodu, aby-
chom získali čas k nitroděložní léčbě plodu či prodloužili těhotenství (tlumení 
kontrakcí, antibiotika, kortikosteroidy, léčba tlaku atd.).

5) Prognóza a varianty léčby po narození budou konzultovány se zástupci neona-
tologického týmu.

6) Naplánovaný konsensuální postup (porodník–neonatolog–rodiče) se po naro-
zení dítěte na základě nových skutečností může změnit (vysvětlení dostanete 
v pohovoru s neonatologem ještě před porodem).

7) V případě výskytu závažných komplikací, které se vyskytují méně často, avšak 
mohou zásadně negativně ovlivnit prognózu, bude s vámi a s otcem dítěte kon-
zultován rozsah další poskytované péče. Tým specialistů vám vždy navrhne dal-
ší postup, ke kterému dospěl na základě mnohaletých zkušeností a literárních 
údajů. Může navrhnout i ukončení intenzivní péče s převedením na komfortní 
péči, což většinou vede k relativně rychlému a bezbolestnému úmrtí.

8) Po narození podporujte laktaci a poradíme vám, jak získat první i minimální 
porce mateřského mléka, které jsou pro vaše dítě důležité.

9) Na JIRP se kromě velmi brzkých návštěv snažte – po domluvě s ošetřujícím per-
sonálem – co nejdříve zapojit do péče o své miminko (doteky, hlazení, krmení, 
přebalování, klokánkování – to vše vám bude umožněno co nejdříve a budete 
v tom i s otcem dítěte podpořeni ošetřujícím personálem). Stanete se nedílnou 
součástí péče o svoje miminko, pokud budete chtít.
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10) V prvních deseti dnech se stav vašeho dítěte může rychle měnit (to je běžné), 
postupně se však bude stabilizovat, snažte se být trpěliví a pozitivně naladění.

11) Při nejasnostech se nebojte kdykoliv zeptat. V průběhu podávání informací vás 
nemusí hned vše napadnout, a tak si otázky poznamenejte a při dalším poho-
voru s lékařem se zeptejte.

12) Důvěřujte specialistům (lékařům a sestrám), kteří o vaše miminko pečují, a buď-
te pozitivní.

13) Po propuštění počítejte s tím, že vaše dítě je skutečně v něčem odlišné (například 
tak, jak jsou od sebe odlišné lidské rasy, protože došlo k biologickému zrání za 
jiných podmínek než nitroděložních) a bude v průběhu následujících let vyža-
dovat zvýšenou péči specialistů. Na straně dítěte a vaší je biologický fenomén 
plasticity organismu, který umožňuje v průběhu růstu a za vhodné podpory od-
chylky minimalizovat nebo úplně vymizet.

Pozn.: Perinatologické centrum Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN 
v Praze zahájilo v roce 2013 ucelený porodnicko-neonatologický program péče 
o „šedou zónu“ s možností následného dlouhodobého sledování v Centru komplex-
ní péče pro děti s perinatální zátěží na Klinice pediatrie a dědičných poruch me-
tabolismu. Tento program se neustále rozvíjí. V případě volných kapacit pracoviště 
přijímá do péče i matky s hrozícím předčasným porodem od 22. týdne do 24. týdne 
těhotenství i z ostatních regionů České republiky.
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Vedení předčasného porodu
mUDr. Hana Hrbáčková
Gynekolog-porodník
Praha

Při rozmýšlení nad způsobem vedení porodu je třeba vždy individuální přístup. Je 
důležité vzít v úvahu všechna kritéria – o jaký týden těhotenství se jedná, zda je plod 
již životaschopný, jaká je příčina předčasného porodu (pokud je zjevná – například 
opakované operace na děložním čípku vedoucí k jeho zkrácení, zánět v těle matky 
atd.) a celkovou zdravotní historii ženy (zda už někdy rodila, případné operace na 
děloze, zda plánuje další děti atd. Rozhodně není pravda, že provedení císařského 
řezu je vždy nejlepší variantou pro matku i pro dítě – ačkoli je to častější způsob 
vedení porodu –, a proto je nutné vždy zvážit všechna pro i proti. O způsobu vedení 
porodu jsou informováni i nastávající rodiče, kdy jsou jim vysvětleny výhody a ne-
výhody obou způsobů.

Dle současných doporučených postupů je přistupováno ke spontánnímu před-
časnému porodu v těchto indikacích:

 M dítě je v poloze podélné hlavičkou a jsou splněny všechny podmínky pro vedení 
porodu vaginální cestou (otevřené porodní cesty, vyloučený nepoměr mezi plo-
dem a porodními cestami, …) při jakékoli očekávané hmotnosti,

 M dítě je v poloze koncem pánevním a jsou splněny podmínky pro vedení porodu 
vaginální cestou (viz výše) při očekávané porodní hmotnosti do 750 g,

 M dále po individuální domluvě s rodiči plodu, který je na hranici životaschopnosti.
Vzhledem k nezralosti předčasně rozeného dítěte je třeba, aby byl porod veden 

co nejšetrněji pro vyšší riziko jeho hypoxie a poranění zejména při neopatrném vy-
bavování. Z tohoto důvodu by měl být porod veden zkušeným porodníkem ideálně 
v perinatologickém centru a po dobu porodu by měla pacientka dostávat léky na 
částečné tlumení děložní činnosti (tzv. tokolýza). Pro tento druh porodu je vždy vhod-
ná aplikace epidurální analgezie – jednak jako minimalizace stresu z bolestivých 
podnětů, zároveň pro hlubší relaxaci svalů pánevního dna a zdárný průchod mimin-
ka porodními cestami. Aby byl plod ještě více chráněn před poraněním a nadměr-
ným tlakem, ponechávají se co nejdéle zachované plodové obaly s plodovou vodou.

V souvislosti s vaginálním porodem je vhodné zmínit alespoň okrajově ještě mož-
nost operačního porodu – tedy použití kleští, případně vakuumextraktoru (VEX) při 
vaginálním porodu. Zde je několik indikací, kdy se k tomuto způsobu vedení poro-
du – obvykle akutně – přistupuje. Z indikace matky je to často nepostupující porod, 
z indikace miminka pak zejména hypoxie. Vakuumextrakci je ale možné použít pro 
vysoké riziko krvácení do mozku plodu až od 34. týdne.
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V ostatních případech je primárně volen císařský řez se snahou o co nejšetrnější 
vybavení miminka. Je to pro operatéra často velmi náročná operace, protože dělo-
ha (a její jednotlivé části) není rozvinuta tak jako u donošeného těhotenství, a proto 
se i technika operování mírně liší, současně je vybavení plodu z dělohy často velmi 
náročné. Císařský řez má v případě jeho provádění z indikace předčasného po-
rodu často vyšší procento komplikací a dle toho, v jakém místě na děloze je veden 
řez, je pak často nutné všechny další následující porody vést opět plánovaným 
císařským řezem.
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Předčasný porod z pohledu  
porodní asistentky

Bc. Tereza Plojharová
Porodní asistentka
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Předčasný porod je zátěžová situace pro všechny zúčastněné – jak pro rodiče a ne-
narozené děťátko, tak i pro zdravotnický personál. Základem je dobrá komunikace 
mezi rodiči, porodníky a porodními asistentkami, neonatology a pediatry.

Péče o ženu s předčasným porodem se liší podle toho, zda se jedná o ženu s hro-
zícím předčasným porodem, nebo o ženu po porodu. V každém případě je velmi 
důležitá empatie a porozumění ze strany zdravotnického personálu.

Během celého pobytu ženy ve zdravotnickém zařízení se musí pomýšlet na mno-
ho faktorů, které ji mohou ovlivňovat. Čím déle je pacientka hospitalizovaná, tím 
větší je pravděpodobnost, že se u ní projeví tzv. hospitalismus. Ten se může roz-
vinout vlivem mnoha negativních faktorů, které působí na pacientku během celé 
hospitalizace. Porodní asistentka musí všechny tyto faktory brát v úvahu a snažit se 
předcházet vzniku komplikací. U takovýchto pacientek lze očekávat vznik depresí, 
úzkosti, nejistoty, pocitu bezmoci a zejména strachu o jejich nenarozená děťátka. 
Mohou se vyskytnout i ekonomické a partnerské potíže, v některých případech do-
konce i ztráta sociálních kontaktů.

Žena je často na dlouhou dobu vytržena ze svého běžného života, a tím ztrácí 
i kontakt s okolím a uzavírá se do vlastního světa. Pro ni je to nová a neznámá situace, 
na kterou nebyla většinou vůbec připravena. A rolí porodní asistentky je pomoci jí no-
vou životní etapu přijmout a naučit se v ní pohybovat. Velmi důležité je všímat si všech 
psychických změn, které se u hospitalizované ženy projeví, a umět na ně vhodně re-
agovat. Psychika je totiž velmi důležitou, ale bohužel často opomíjenou oblastí péče.

Ošetřovatelská péče se všeobecně řídí lidskými potřebami, které americký psy-
cholog Abraham H. Maslow (2014) rozdělil na potřeby fyziologické, potřebu jistoty 
a bezpečí, sounáležitosti a lásky, uznání a sebeúcty, kognitivní potřeby, potřeby es-
tetické a potřebu seberealizace. Při hospitalizaci jsou všechny tyto potřeby ohroženy 
a cílem zdravotnického personálu je snažit se je zabezpečit.

V první řadě je důležité saturovat základní fyziologické potřeby, aby žena ne-
měla žádné bolesti, nekrvácela, cítila se dobře, neměla obtíže s vyprazdňováním, 
správně se stravovala atd.

Žena by měla být zároveň o všem informována, zejména o zdravotním stavu 
a o tom, jaký bude postup její léčby. Měl by jí být také umožněn kontakt s rodinou. 
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Velmi důležité je nabídnout jí kvalitní a důvěryhodné informační zdroje a možnost 
kontaktovat různé organizace, kde si může promluvit s někým, kdo si prošel po-
dobnou zkušeností.

Ženy, u kterých hrozí předčasný porod, jsou zpravidla hospitalizovány na oddě-
lení rizikového a patologického těhotenství. Těhotná se ocitá v novém a neznámém 
prostředí, má strach z toho, co bude následovat a zejména strach o zdraví svého 
nenarozeného děťátka. První kontakt, který zde navazuje, je právě s porodní asi-
stentkou. Ta bývá první, která ji vítá na oddělení a stává se člověkem, na kterého 
se může kdykoli obrátit. Těhotná žena zde tráví většinou čas až do porodu, který 
může přijít velice rychle nebo až za několik měsíců. Každá porodní asistentka, která 
o takovou ženu pečuje, to vše prožívá s ní a není nic hezčího, než když se těhotenství 
podaří udržet co nejdéle a narodí se zdravé miminko.

Ve chvíli, kdy se blíží porod, se žena dostává na porodní sál, kde se opět setkává 
s porodními asistentkami. Těhotná je často velmi vystrašená, znovu se dostává do 
neznámého prostředí a strach o zdraví miminka je v případě předčasného porodu 
stále větší. Na porodní asistentce je, aby se snažila ženu co nejvíce uklidnit a pro-
vedla ji celým porodem.

Po porodu žena odchází na oddělení šestinedělí, kde o ni též pečují porodní asi-
stentky. Pro ženu často nastává další velmi náročná fáze. Pro matku nedonošeného 
dítěte je to ještě náročnější – její miminko je často hospitalizováno na jednotce inten-
zivní péče v inkubátoru a žena s ním nemá možnost být ve stálém kontaktu. V tomto 
období je sama ještě oslabená, zotavuje se po porodu a odloučení a stres často ve-
dou ke zhoršení psychického i fyzického stavu. Na porodní asistence je opět zhoršení 
stavu rozeznat a včas zareagovat. V tom vždy velmi pomáhá kontakt s miminkem, 
možnost si ho pochovat a pomazlit se s ním, nakojit ho, být mu nablízku a naučit se 
o něj pečovat. Dnes se často využívá tzv. „klokánkování“, kdy je dítě pokládáno na 
tělo matky, kůží na kůži. Vytváří se tak mezi nimi intimnější kontakt, dítě cítí matčino 
tělo, její tep, vůni, … a cítí se bezpečně.

Celé poporodní období je pro ženu velmi náročné a porodní asistentka zde za-
stává důležitou roli. Pečuje o ženu a stává se jí rádkyní v péči o novorozence. Ženy 
jsou často propuštěny domů bez svého dítěte, které zůstává dále hospitalizované 
v nemocnici. Své dítě v tu chvíli svěřují zdravotnickému personálu, který se o něj 
v době její nepřítomnosti stará. V tu chvíli jim nechává to nejcennější, co má. Někte-
ré ženy za svým miminkem dochází do nemocnice každý den, což je pro ně taktéž 
velmi náročné, a na porodní asistence a dětských sestrách je jí to co nejvíce ulehčit. 
Být trpělivé, empatické, komunikovat se ženou a podávat jí informace o jejím dítěti.

Porodní asistentka je osobou, která ženu provází po celou dobu těhotenství, bě-
hem porodu a následně i po porodu. Měla by se stát emocionální podporou ženy, 
umět ji vyslechnout, poradit a snažit se jí vše co nejvíce ulehčit, jelikož předčasný 
porod je velmi náročná životní situace a je důležité mít kolem sebe lidi, kteří tuto 
zkušenost pomohou překonat.
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V rukou neonatologa  
– první chvíle na světě

mUDr. Tereza Lamberská, Ph.D.
Lékařka neonatologické JIRP
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Co se děje s předčasně narozeným miminkem ihned po porodu a v prvních dnech 
života?

Adaptace nezralých novorozenců na mimoděložní prostředí

Okamžitě po porodu dochází u novorozenců k velmi dramatickým změnám, které 
jsou nezbytné pro přežití organismu v podmínkách mimo dělohu matky. Proces 
přizpůsobení se novým podmínkám (adaptace) začíná u všech novorozenců prvním 
nádechem. Vniknutí vzduchu do plic, které byly dosud vyplněny tekutinou, je klíčo-
vým okamžikem. První nádech je důležitý nejen kvůli přísunu kyslíku do organismu, 
ale vede také ke změnám v srdci a oběhovém systému novorozence, díky kterým 
je novorozenec schopen fungovat 
samostatně, bez nutnosti napojení 
na placentu.

Poporodní adaptace extrémně 
nezralých novorozenců je nepříz-
nivě ovlivněna nezralostí plic, dý-
chacích cest a dalších orgánových 
systémů. Většina nedonošených 
miminek se po porodu snaží sama 
nadechnout, ale obvykle jsou velmi 
slabá a jejich úsilí je nedostatečné. 
Tato miminka potřebují okamžitě 
po porodu odbornou pomoc, kte-
rou je schopen zajistit pouze pra-
videlně školený personál porodnic, 
které jsou specializované na péči 
o nezralé novorozence. Obvykle 
platí přímá úměra, čím více je no-
vorozenec nezralý, tím větší rozsah 
péče potřebuje. Novorozenci, kteří 

Resuscitační lůžko – mobilní vyhřívané 
zařízení vybavené zdrojem elektrické energie, 
medicinálními plyny a také veškerými potřebnými 
přístroji, pomůckami a monitory.
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mají problémy s adaptací a není jim včas poskytnuta odborná pomoc, jsou ve váž-
ném ohrožení života. Pokud přežijí, tak si často do života nesou trvalé následky. 
Proto je velice důležité, aby byly předčasné porody vedeny v porodnicích, které jsou 
pro péči o nezralé novorozence personálně i technicky vybaveny.

Stabilizace a resuscitace nezralých novorozenců na porodním sále

Hlavním cílem stabilizace nezralých novorozenců na porodním sále je usnadnit mi-
minku přechod z bezpečného prostředí dělohy do nepřátelského mimoděložního 
prostředí a pomoci mu začít samostatně dýchat. Proces stabilizace začíná ihned po 
vybavení plodu z maminčina těla. Novorozenec, i nezralý, by měl být ponechán na 
nepřerušeném pupečníku a k jeho podvazu přistoupit ideálně až poté, co miminko 
začne samo dýchat, nejdříve však jednu minutu po porodu. Díky této metodě získá 
nezralý novorozenec objem krve z placenty navíc (takže má mimo jiné nižší riziko 
chudokrevnosti a menší potřebu krevních transfuzí během dalšího pobytu na novo-
rozeneckém oddělení) a má hladší průběh poporodní adaptace.

Dalším nezbytným úkonem při stabilizaci novorozenců je zajištění dostatečného 
tepelného komfortu. Nezralí novorozenci ztrácí velice rychle teplo a podchlazení 
významně zvyšuje riziko závažných komplikací, nebo dokonce úmrtí. Ideálním způ-
sobem zabránění ztrát tepla je okamžité zabalení novorozeného dítěte do plastové 
fólie nebo sáčku. Porodnice obvykle mívají speciální fólie nebo pláštěnky, ale v nouzi 
postačí i obyčejný pytlík na rohlíky. Miminko, zabalené do igelitu, se pak položí na 
vyhřívané lůžko, které je vybaveno potřebnými přístroji a monitory.

Pro správné zhodnocení stavu novorozence a rychlé určení rozsahu potřebné 
péče je nezbytná pečlivá monitorace životních funkcí. Každé nezralé miminko proto 
dostane na hrudníček tři malá měřicí čidla („sluníčka“) EKG monitoru, který měří sr-
deční frekvenci, a na pravou ruku čidlo pulzního oxymetru měřící úroveň okysličení 

Stabilizace nezralého novorozence na porodním sále – ventilační podpora maskou 
a nostrilami. Všimněte si zabalení miminka ve speciální fólii zabraňující ztrátám tepla, 
důležité je pečlivé zabalení hlavičky. Pokud není k dispozici speciální „pláštěnka s kapucí“, 
dostávají novorozenci ihned čepičku.
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organismu (saturace krve kyslíkem). 
U nejmenších miminek měříme ještě 
okysličení mozku čidlem umístěným na 
čele. Pokud novorozenec samostatně, 
pravidelně dýchá a má pravidelnou 
srdeční frekvenci (více než 100 úde-
rů/min), tak během prvních minut živo-
ta zrůžoví, což se projeví také nárůstem 
saturace. Takové miminko je možné 
ponechat u maminky (bondování, první 
přisátí) – samozřejmě za předpokladu 
trvající pečlivé monitorace a zajištění 
dostatečné teploty prostředí.

Předčasně narozená, zejména těž-
ce a extrémně nezralá, miminka mají 
nezralé plíce a jsou velmi slabá, jejich 
dechové úsilí obvykle není dostatečné 
k dosažení potřebné oxygenace. Tako-
vá miminka potřebují s dýcháním po-

moci. Pro spontánně dýchající miminka, jejichž hlavním problémem je nezralost 
plic a slabost dýchacích svalů, se používá podpora dechu kontinuálním přetlakem 
v dýchacích cestách (CPAP), obvykle je aplikovaná nosem, tj. nosními kanylami 
nebo nosní maskou. Novorozenci, kteří nedýchají, mají zpomalenou srdeční frek-
venci a nedostatečné okysličení tkání, potřebují resuscitaci – okamžitou péči, která 
vede k obnovení životních funkcí. Nejdůležitější metodou resuscitace novorozenců 
je umělá plicní ventilace maskou nebo nosními kanylami. V mnoha případech stačí 
několik úvodních prodechů a miminko začne dýchat samo, takový novorozenec je 
pak převeden na ventilační podporu (CPAP), která udržuje průchodnost dýchacích 
cest a brání kolapsu plic. Pokud se při umělé plicní ventilaci maskou/nostrilami stav 
novorozence nelepší, je nutné přistoupit k endotracheální intubaci. Tato situace je 
poměrně vzácná u novorozenců narozených po 28. týdnu těhotenství, ale se snižu-
jícím se gestačním stářím se „šance“ na intubaci zvyšuje a u novorozenců naroze-
ných okolo hranice životaschopnosti (22.–25. týden těhotenství) je endotracheální 
intubace víceméně nedílnou součástí stabilizace na porodním sále.

Intubace je výkon, při kterém lékař zavede (pomocí speciálního nástroje – la-
ryngoskopu) tenkou cévku ústy miminka až do průdušnice. Pro lékaře je intubace 
poměrně stresujícím výkonem, musí být provedena co nejrychleji a ideálně na-
poprvé – což nebývá úplně jednoduché, zejména u extrémně malých a křehkých 
miminek s hmotností okolo 500 g. Zároveň musí být intubace šetrná, při zavádění 
kanyly může snadno dojít k poranění miminka. Neúspěšná intubace vede k rychlé-
mu zhoršení zdravotního stavu, kolapsu životních funkcí a v krajním případě i k úmrtí 

Nezralá dvojčata porozená císařským 
řezem jsou ponechána na matčině břiše 
k „dotepání pupečníku“.
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novorozence, proto je důležité, 
aby intubaci prováděli zkušení lé-
kaři na specializovaných praco-
vištích (v perinatologických cen-
trech). Lékaři pracující v malých 
porodnicích obvykle nemají s in-
tubací dostatek zkušeností, pro-
to je předčasný porod v takové 
nemocnici vždy rizikový. Zaintu-
bované miminko dostane do plic 
surfaktant – látku, která snižuje 
povrchové napětí a usnadňuje 
výměnu plynů (více viz nezralost 
plic a syndrom dechové tísně 
novorozenců) – a je napojeno 
na ventilátor – přístroj zajišťující 
umělou plicní ventilaci. Po celou 
dobu stabilizace na porodním 
sále je důležité dbát na správnou 
teplotu miminka, vhodné je po-
užití čepičky, protože pokožkou 
relativně velké hlavy novorozence 
dochází k velkým ztrátám tepla.

Transport na oddělení resuscitační a intenzivní péče pro novorozence

Po stabilizaci na porodním sále je novorozenec odvezen na oddělení, kde je z trans-
portního lůžka přenesen do vyhřátého a vlhkého inkubátoru. Samozřejmě je oka-
mžitě napojen na přístroj zajišťující ventilační podporu nebo umělou plicní ventilaci 
a je dále pokračováno v monitoraci životních funkcí. Po nezbytných ošetřovatel-
ských procedurách (zvážení, změření teploty, šetrného přilepení všech potřebných 
čidel, odsátí dýchacích cest, ošetření pupečního pahýlu) zavedou lékaři miminku 
cévní vstup – u extrémně nezralých nebo hodně nemocných novorozenců se za-
vádějí katetry do pupečníkových cév, u stabilních, zralejších miminek pouze kanyla 
do žíly na hřbetu ruky nebo kotníku. Tyto cévní přístupy slouží k podávání léků a ni-
trožilní výživy. Poté je miminko napolohováno – obvykle na břicho (v této poloze 
se nedonošeným dětem mnohem lépe dýchá) – a ponecháno v naprostém klidu, 
v teplém, vlhkém, klidném prostředí, aby si mohlo postupně zvykat na podmínky 
mimoděložního prostředí. Samozřejmě i nadále je pečlivě monitorováno. V tomto 
období je ideální čas na první návštěvu tatínka, ale i maminky, pokud je více než 
dvě hodiny po spontánním porodu, nekrvácí a cítí se dobře.

Extrémně nezralý novorozenec krátce po porodu. 
Miminko je již stabilní, v inkubátoru, s ventilační 
podporou nosem (CPAP). Na hrudníčku můžete 
vidět elektrody EKG monitoru („sluníčka“). 
Pozornější čtenáři si mohou všimnout dvou 
tenkých katetrů zavedených do pupečníkových 
cév. Miminka s hmotností pod 1 000 g zůstávají 
v prvních hodinách života zabalena ve fólii – 
k omezení ztrát tepla a také tekutin (odpařováním 
přes velmi tenkou kůži).
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Přijetí předčasně narozeného 
miminka na jednotku intenzivní péče

mgr. michaela Karbanová
Staniční sestra novorozenecké JIP
Nemocnice Kolín

Jana Pecková
Dětská sestra pro intenzivní péči, laktační poradkyně
Nemocnice Kolín

Po porodu je předčasně narozené miminko přijato na novorozeneckou jednotku in-
tenzivní péče (JIP), kde jsou hospitalizováni předčasně narozené děti nebo nemocní 
novorozenci vyžadující intenzivní lékařskou péči.

Přáním personálu oddělení je udržení kontaktu maminky s děťátkem v co nej-
větším rozsahu a jsme povinni pro to zajistit ty správné podmínky. Pro správnou 
spolupráci mezi personálem a rodiči je důležité, aby se rodiče důkladně seznámili 
s následujícími informacemi, které se týkají:

 M dodržování hygienicko-epidemiologického režimu oddělení,
 M minimálního rušení klidu hospitalizovaných dětí,
 M respektování chodu oddělení.

Stanovené postupy jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly hospitalizovaným dětem 
bezpečí, klid a další podmínky nutné pro léčbu na náležité odborné úrovni.

Co se bude dít?

Při vstupu na oddělení, většinou v tzv. hygienickém filtru (někdy ve vstupní místnosti 
pro rodiče), vás vždy požádáme o pečlivé umytí a dezinfekci rukou po sundání 
všech šperků, jako jsou hodinky, prstýnky, náramky atd. Na některých odděleních je 
nutné použít empír či plášť. V případě nepříznivého počasí může být nutné navléct si 
i návleky na obuv. Na JIP mají volný přístup rodiče dítěte a na některých jednotkách 
je možná návštěva prarodičů či sourozenců. Krátká návštěva těchto povolených 
osob je většinou možná v doprovodu rodiče v počtu maximálně dvou osob sou-
časně. Dezinfekci rukou je nutné opakovat před každou manipulací s děťátkem. 
Miminko má sníženou schopnost obrany proti infekcím, je zranitelné, proto jsou 
bezpečnostní a hygienické podmínky péče velmi přísné.

Předčasně narozený novorozenec prožívá zbytek původně plánovaného čtyři-
cetitýdenního těhotenství v inkubátoru. Přesná doba strávená v inkubátoru je však 
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u každého novorozence velmi individuální. Je třeba sledovat a případně zajistit dý-
chání, krmení, dozrávání jednotlivých orgánů a funkcí a ochranu proti infekci. Mi-
minko potřebuje i vjemy, které v děloze stimulovaly vývoj mozku i svalů.

Na odděleních pracujeme s konceptem bazální stimulace a vývojové péče. Sna-
žíme se tak u miminek podpořit vnímání vlastního těla a identity, navázání komu-
nikace se svým okolím, zvládnutí orientace v prostoru a zlepšení funkcí organismu 
v oblasti psychomotorického vývoje.

Každé nedonošené miminko je polohováno v pelíšku, kde můžeme dosáhnout 
požadované léčebné polohy i polohy jako v matčině lůně. Chobotničky, které mi-
minka dostávají, svými chapadly napodobují pupeční šňůru, kterou plody v mat-
čině bříšku rády chytají. Pocit bezpečí významně přispívá ke snížení negativního 
vnímání intenzivní péče a zvyšuje celkový komfort dítěte. Těsné zavinutí v pleně 
poskytuje nezralému miminku oporu, těsnost, teplo, tlumení nekoordinovaných 
pohybů a záškubů. Snažíme se zajistit jemnou, co nejméně vyrušující manipulaci 
s předměty v okolí dítěte. Izolaci od okolí a zatemnění podporujeme zakrytím in-
kubátoru dekou.

Pro zdravý vývoj novorozence a rozvoj vztahu matky a dítěte je nezbytný jejich 
časný a trvalý vzájemný kontakt. Jakmile stav dítěte, matky a provoz oddělení do-
volí, snažíme se maminky a tatínky maximálně zapojovat do ošetřování děťátka. 
Dle klinického stavu děti kojí nebo krmí jinou náhradní metodou a celkově se učí 
o ně pečovat. Ideální je skloubení veškerých ošetřujících aktivit do jednoho časového 
období. Proto je vhodné návštěvy plánovat na dobu krmení, kdy je miminko nejvíce 
aktivní. Neváhejte se domluvit se sestřičkou na časovém harmonogramu návštěv.

Každou maminku naučíme, jak své dítě chovat v náručí, nosit, zvedat či pokládat 
na podložku, přebalovat, převlékat i ukládat ke spánku a očekáváme, že maminky 
budou naše pokyny respektovat. Špatným či nevhodným držením novorozence se 
vpisují určité asymetrie a chybné pohybové návyky.

Nečekané doteky mohou u miminka vyvolávat pocit nejistoty, mohou je lekat 
i některé projevy, které přicházejí nečekaně. Proto používáme techniku cíleného 
iniciálního doteku, kterým děťátko informujeme o počátku a ukončení naší přítom-
nosti a činnosti s jeho tělíčkem. Je vhodné ho podpořit i slovně. Rozlišujeme dotek 
rodičů od doteku personálu.

Velmi využívaným prvkem bazální stimulace u předčasně narozených novoro-
zenců je klokánkování. Jedná se o techniku kůže na kůži, která přibližuje mamin-
ky k jejich nedonošeným miminkům. Kůže je hranice, která dělí novorozence od 
okolí. Hmat je pro ně důležitým smyslem komunikace, dochází k přenosu prvních 
informací z okolí. Miminko je oblečeno pouze do čepičky a plenkových kalhotek 
a položeno na holý hrudník. I při klokánkování je možné monitorování dítěte, klo-
kánkovat lze i stabilizované miminko s dechovou podporou (s obličejovou maskou 
či na ventilátoru). Děťátko vnímá maminčin hlas, tlukot srdce, maminčino tělo ho 
hřeje. Předat jemný dotek a pohlazení může i tatínek, stejně tak může i klokánkovat. 
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V náručí rodičů si děťátko získává zpět potřebný pocit ohraničení a jistoty. Pro ne-
zralé i nemocné dítě je to vývojová nutnost.

Klokánkování také intenzivněji stimuluje tvorbu mléka. Nedonošené miminko 
zatím nemá dostatečně zralé vzorce pohybů pusinkou tak, aby mohlo sát z prsu. 
Přesto ho budeme k prsům přikládat. Z počátku je může jen olizovat, později bude 
zkoušet chvilku sát, než začne polykat větší množství mléka. Přikládání nezralého 
dítěte k prsu je významným stimulujícím faktorem pro tvorbu mateřského mléka, 
dozrávání funkcí potřebných pro kojení a má také imunologický význam, děťátko in-
formuje maminku o svém bakteriálním osídlení a maminka pak produkuje protilátky 
přímo na míru miminka. Při nutnosti stimulace sacího a polykacího reflexu pomocí 
orofaciální stimulace jsou rodiče zaučeni rehabilitační sestrou.

Kojení je jediný přirozený způsob výživy pro děťátko. Je nezbytné pro jeho zdravý 
růst a vývoj. Kojení zlepšuje zdraví mamince i miminku. Kojení je samozřejmě mož-
né, i když je děťátko nemocné nebo nedonošené. Pro personál novorozeneckého 
oddělení je výživa miminek vlastním mateřským mlékem vždy prioritou.

Budoucí maminky by měly vědět, že i několik kapek mleziva – prvního mléka – 
má pro jejich miminko velký význam. Již zde začíná konkrétní pomoc maminky ne-
zralému děťátku.

Výživu mateřským mlékem se snažíme zahájit co nejčasněji. Před nástupem 
vlastní laktace a při nedostatku vlastního mateřského mléka je nezralým dětem 
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podáváno „cizí“ (dárcovské) mateřské mléko z certifikovaných bank mateřského 
mléka. Je prokázán jeho medicínský přínos pro všechny novorozence, a proto je 
výživou druhé volby. Pokud není z nějakého důvodu možné krmení vlastním, dár-
covským ani speciálním mlékem určeným pro nezralé děti, je výživa podávána 
prostřednictvím infuzních roztoků.

V průběhu hospitalizace doplňujeme i neurologické, ortopedické a oční vyšetření, 
vyšetření sluchu, screening vrozených srdečních vad, dále ultrazvukové vyšetření 
ledvin, případně další vyšetření dle zdravotního stavu děťátka. Všem novorozen-
cům narozeným v ČR se provádí screening vrozených metabolických vad. Jedná se 
o odběr suché krevní kapky z patičky.

Rodiče jsou vždy pravidelně informováni o stavu miminka ošetřujícím lékařem.
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Novorozenecká intenzivní péče  
– pohled neonatologické sestry

mgr. et mgr. Věra Dostalíková
Dětská sestra na novorozenecké JIRP
FN Olomouc

Pracovat na novorozeneckém oddělení je snem spousty budoucích sestřiček již na 
zdravotnických školách. Také práce na odborných pracovištích, jako jsou aneste-
ziologicko-resuscitační oddělení a jednotky intenzivní péče, patří u studentů mezi 
velmi vyhledávané. A právě neonatologické jednotky intenzivní a resuscitační péče 
představují vysoce odborná pracoviště zaměřená na nejmenší pacienty, na kterých 
pracují lékaři, dětské sestry a porodní asistentky, pro které se stalo jejich povolání 
zároveň i posláním. Laická veřejnost má většinou velmi zkreslenou představu o prá-
ci sester na těchto odděleních. Často se setkávám s názory, že je naše práce krásná, 
a i když je určitě i odborná a zajímavá, přece jen není příliš fyzicky náročná a také je 
čistá a poměrně veselá, protože se vlastně můžeme kdykoliv během pracovní doby 
mazlit s roztomilými miminky.

Ale jaká je tedy reálná práce sestry na novorozenecké intenzivní péči? Pokusím 
se ji rodičům přiblížit v několika nejčastějších situacích, které se na novorozenec-
kých intenzivních péčích mohou vyskytnout a kterými sestra prochází, reaguje na 
ně s profesionalitou a zároveň s velkou empatií. Nejde o situace, kdy je vyžadována 
odbornost a zručnost sestry, ale hlavně o situace v rovině lidské.

Hned první zátěžovou situací je již samotné přijetí novorozence na neonatologic-
kou JIP. Přijetí je to většinou akutní, rychlé a pro personál velmi náročné. V první řadě 
jde o zajištění životních funkcí novorozence, napojení na přístrojovou techniku, která 
novorozence monitoruje nebo podporuje v jeho adaptaci na mimoděložní život. Po 
provedení odběrů biologického materiálu, podání prvních léků a vyplnění spousty 
dokumentace se sestra současně s příjmem novorozence dostává k první komu-
nikaci s rodiči dítěte, kteří jsou předčasným porodem velmi zaskočeni a vystrašeni.

Hlavní část této úvodní komunikace je věnována zejména tatínkovi dítěte, neboť 
maminka je většinou ještě na operačním nebo porodním sále. V praxi se většinou 
setkáváme s tatínky, kteří na předčasný nebo komplikovaný porod a následnou hos-
pitalizaci dítěte nebyli vůbec připraveni. Ocitnou se v situaci, kterou nemohou nijak 
ovlivnit, jsou na ni prozatím sami a velmi je svazuje strach o partnerku a vlastní 
dítě. Již po porodu novorozence je snaha tatínka nechat sledovat péči personálu 
při zajišťování a přijímání jeho dítěte, neboť to většinou vzbuzuje u otců důvěru ve 
zdravotníky. Tatínky se také snažíme co nejdříve po přijetí dítěte zavést k inkubátoru 
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a ukázat jim syna či dcerku. Otcové většinou pohled na tak malé bezbranné děti 
plné hadiček a připojených přístrojů vystraší. A právě v tomto okamžiku je tu sestra, 
která se snaží pomoci čerstvému a vystrašenému tatínkovi situaci alespoň trochu 
zvládnout a částečně vstřebat. První informace jsou informace týkající se hmotnosti 
jejich dítěte, touto informací se sestra snaží navázat s tatínkem kontakt, který pro-
lomí bariéru ohromení, a tatínek se většinou pomalu rozpovídá. Muži jsou obecně 
velmi technicky založení, a tak sledují přístroje a monitory v okolí dítěte, jejichž funkci 
sestra popisuje a zároveň vysvětluje, co která křivka či číslice znamená. Poté se již 
začínají tatínci ptát sami. K prvním dotazům samozřejmě patří, kdy asi půjde jejich 
miminko domů. Je to vůbec nejčastější dotaz otců po přijetí novorozence. V této 
chvíli již přichází lékař a začne tatínka informovat o zdravotním stavu dítěte a také 
předpokládaném vývoji zdravotního stavu. Po lékařských informacích opět přichází 
sestra, která tatínka pobízí k možnosti vyfotografování dítěte a také mu nabídne 
možnost pohladit si svého syna či dceru. Všichni tatínci mají strach se dětí dotknout, 
ale pokud sestra vyzdvihne, že tatínek bude ten první, kdo miminko hladil a že to 
miminko velmi pozitivně vnímá, většinou žádný táta neodolá a při první návštěvě 
s maminkou se rád pochlubí, že on už se miminka dotýkal.

Další kolo náročné komunikace sestře nastává, když poprvé přichází ke svému 
novorozenému miminku maminka. Maminka většinou přichází v doprovodu již po-
učeného a zasvěceného tatínka. Je ještě zesláblá porodem a také první pohled na 
miminko je pro ni velkou zátěží, proto ji sestra k dítěti doprovodí, usadí ji k inkubá-
toru a je jí neustále nablízku. Maminky se na rozdíl od tatínků rozpovídají snadněji. 
Často se rozpláčou, opakovaně se ptají, zda za předčasné narození nemohou ony, 
často si vyčítají, že měly přijít dříve, že měly něco udělat jinak a že v těhotenství bylo 
vše v pořádku, tak proč se to tedy stalo zrovna jim? A to už je tady opět sestřička, 
která se snaží maminku povzbudit a alespoň částečně její obavy zmírnit. Velmi se 
nám osvědčilo co nejdříve maminku podporovat v zapojení se do péče o jejího 
maličkého a v odstříkávání mateřského mléka. Protože maminka cítí určité selhání 
a odpovědnost za předčasně narozené či nemocné miminko, je velmi důležité v ní 
probudit pocit její nenahraditelné pomoci v další péči o miminko. A opravdu ma-
minky k tomuto prvnímu a velkému úkolu přistupují velice zodpovědně. Přichází na 
minutu přesně v domluvené časy nebo zůstávají u maličkých celé hodiny, i když pro 
ně není sezení zcela komfortní, dodržují striktně pokyny v péči o prsy, životosprávu, 
odstříkávání mateřského mléka, jeho uchovávání a transport. A právě pokud možno 
neustálé nebo opakující se návštěvy u miminka spojené s nošením odstříkaného 
mléka prohlubují lásku mezi maminkou a miminkem a také se s každou další ná-
vštěvou odbourává u maminky strach z doteků a hlazení miminka. I byť jen částečné 
zapojení rodičů do péče o miminko je pro podporu jejich nové životní role a také 
vzniklé situace tou nejlepší terapií. Maminka nebo tatínek jsou zacvičeni do výměny 
plenky maličkého, asistují u koupání nebo i sami své miminko vykoupou pouze za 
asistence sestřičky. Dalšími činnostmi, které po zacvičení rodiče bravurně zvládají, 

PŘEDČASNÝ  POROD
PÉČE V PERINATOLOGICKÝCH CENTRECH



165

jsou měření tělesné teploty, úpravy polohy miminka a jeho zklidnění. Také u krmení 
mohou pomáhat. Pokud je miminku podávána strava sondičkou do žaludku, mo-
hou přidržovat stříkačku nebo přilévat mléko. A pokud je již maličké miminko po 
zdravotní stránce stabilní, přikládají se i takto malí jedlíci k prsu maminky. Nejde 
o samotné kojení s příjmem mléka, ale o nácvik budoucího přisátí k prsu a také 
o stimulaci tvorby mléka. Při všech těchto činnostech je nablízku sestřička, která ne-
jen rodiče zacvičuje, radí, ale i správně vedenou a citlivou komunikací a vhodnými 
slovy rodiče v péči podporuje a pomáhá jim překonat obavy, že něco udělají špatně 
nebo že něco nezvládnou.

Po tomto zbavení se strachu z doteků nastává nejvhodnější okamžik pro cho-
vání – klokánkování miminka. Nejlepší je, pokud je přítomen i tatínek. V okamžiku, 
kdy sestra navrhne mamince chování, většinou se setkává s projevy strachu a se 
slovy, že tak malému či nemocnému miminku může ublížit. Ale to sestry neodradí. 
Usadí maminku a tatínka do pohodlných křesel, rozepnou mamince košili a mimin-
ko pouze s plenkou přiloží přímo na hrudník maminky. Poté upraví dýchací hadice 
a šňůry od monitoru a miminko přikryjí. Po prvotním zaskočení se maminka zcela 
uvolní a ona i miminko prožívají zase ty společné okamžiky jako v těhotenství, kdy 
si byly nejblíže a vnímaly jeden druhého. Rádi také nabízíme chování – klokánko-
vání – tatínkům, aby se necítili o tak skvělou věc ochuzeni. Většina tatínků z počátku 
ze strachu klokánkování odmítá, ale jakmile tatínci tento strach překonají, jsou na 
sebe moc pyšní a také si klokánkování velmi užívají. Mají-li rodiče u nás dvojčátka, 
chovají zároveň každý z rodičů jedno miminko nebo jsou dvojčátka klokánkována 
společně u jednoho z rodičů.

Je ovšem pravda, že i u nás se čas od času objeví miminka, za kterými nikdo moc 
nechodí, ať již rodiče nemohou nebo nechtějí. Chybějící láskyplný kontakt se často 
negativně odráží i do zdravotního stavu miminka a zde nepomohou žádné léky 
ani přístroje. Tato miminka ale také chtějí pochovat, a tak se stává, že když někdo 
vstoupí na oddělení, uvidí jednu nebo dvě sestřičky, jak chovají malé uzlíčky, mluví 
na ně a mazlí se s nimi.

V poslední době se nám také velmi osvědčilo zavádění muzikoterapie. Rodiče 
odcházející od miminka měli pocit, že jej zanechávají osamocené, proto jsme jim 
navrhli, aby si doma vytvořili audio záznam, který by obsahoval promlouvání k mi-
minku od maminky, tatínka a sourozenců. Na záznamu bylo vyprávění rodičů, různé 
dětské písničky a říkanky a předčítané pohádky. Miminkům tyto záznamy pouštíme 
a sami jsme vypozorovali, že na muzikoterapii reagují velmi pozitivně, a rodiče mají 
pocit, že jsou s miminky častěji.

Každá další návštěva je pro rodiče méně stresující, protože přicházejí do již zná-
mého prostředí a setkávají se se známými tvářemi. Protože jde o dlouhodobou 
hospitalizaci, vytváří se zároveň i určitý vztah mezi personálem a rodiči. Po příchodu 
rodičů často poznáme, v jakém jsou rozpoložení, sami nám často vyprávějí o svých 
běžných starostech a radostech v životě mimo nemocnici, o svých dalších dětech, 
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o prarodičích, o charakterových vlastnostech a podobnostech, které u novoroze-
ného miminka hledají. Také oni sami na personálu po příchodu ještě před slovním 
sdělením poznají, zda je vše u jejich miminka v pořádku, zda na oddělení panuje 
pracovní pohoda a přátelská nálada. Na všech členech personálu intenzivní péče 
od lékařů přes sestřičky až po sanitářky je poznat, že je některé miminko v ohrožení 
života nebo že se některému miminku velmi přitížilo. A nejen rodiče tohoto miminka 
jsou velmi smutní a vystrašení, i ostatní rodiče si závažnost situace uvědomují a s ur-
čitou empatickou solidaritou prožívají jejich smutek.

Miminka na novorozeneckých jednotkách intenzivní péče jsou velmi zranitelná. 
Není to jen jejich nízká hmotnost, ale i nedokonalá imunita a nevyzrálé orgány a je-
jich nedostatečná funkce, které přispívají k proměnlivosti jejich zdravotního stavu. 
Stává se, že večer rodiče odcházejí od miminka, které si samo dýchá, je plně krme-
né, nemá žádné závažnější dechové či oběhové problémy. Během několika hodin 
se u něj ovšem může rozvinout závažné ohrožení života. A je to právě hlavně na 
ošetřující sestře, která je neustále u dítěte a negativní vývoj zdravotního stavu může 
ihned zachytit a upozornit na něj lékaře, který okamžitě stav vyhodnotí, ordinuje 
odběry, vyšetření a léčebná opatření. Na jednotkách intenzivní a resuscitační péče 
jsou sice nejmodernější monitory životních funkcí, ale v praxi je opakovaně pro-
kázáno, že zhoršující se klinický stav dítěte zachytí dříve ošetřovatelský a lékařský 
personál a až poté, s mírným časovým odstupem, jej zachytí přístrojová technika. 
A většinou než jej přístroje zaznamenají, začnou již přicházet výsledky z laboratoří 
a je zahájena léčba. Proto mohou rodiče na návštěvách zaznamenat rozhovor lé-
kaře se sestrou nad miminkem, který nezní nijak zvlášť odborně, ale pro lékaře má 
velký přínos. Sestra například říká, že se jí miminko moc nelíbí (nemá to vůbec nic 
společného s jeho vizáží, vždyť všechna miminka jsou krásná), ale lékaře informuje 
o určité změně jeho stavu k horšímu. Také dalšími větami typu je barevně nepěkný 
nebo chová se dnes nějak zvláštně, sestra často subjektivně hodnotí právě začínající 
se zhoršení u novorozence, které právě ještě ani ta nejmodernější přístrojová techni-
ka nestačila zaznamenat. Lékař tato upozornění bere velmi vážně a ihned soustředí 
pozornost na vyšetřování zmiňovaného miminka, neboť čas na našem oddělení 
hraje velmi důležitou roli a lékař musí mít před zhoršením zdravotního stavu co 
možná největší náskok, protože i malá časová prodleva může mít fatální následky.

A právě se zhoršením zdravotního stavu dětí souvisí další velmi náročná situace 
a tou je resuscitace novorozence. Resuscitace znamená obnovení základních život-
ních funkcí u novorozence, tedy hlavně dýchání a srdeční činnosti, z nichž některá 
nebo obě selhávají. Novorozencům jsou na JIP nepřetržitě monitorovány životní 
funkce pomocí monitorů a jakákoliv odchylka okamžitě spouští zvukový a světelný 
alarm, na který ihned reaguje některá ze sester. Alarmy jsou odstupňované a ses-
tra ihned pozná, o jak závažnou odchylku se jedná. Na reakci má sestra deset až 
dvacet vteřin. Za tu dobu musí určit alarmujícího novorozence (jeden z několika 
dětí na JIP), rozlišit závažnost odchylky, vyhodnotit situaci a adekvátně zareagovat. 
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Často jsou v těchto chvílích u dětí i rodiče a každý alarm je děsí, proto musí sestra 
reagovat profesionálně a zároveň i empaticky vzhledem k vyděšeným rodičům. 
V méně závažných situacích se nejvíce osvědčuje promlouvání k dětem i rodičům 
a komentování vzniklé odchylky. Jde většinou o malé poklesy srdeční frekvence či 
mírné zpomalení dechu, které mají za následek snížení hodnoty kyslíku v krvi. Tyto 
odchylky jsou řešeny ihned sestrou pomocí tzv. taktilní stimulace, při které sestra 
rukou jemně tře záda v okolí páteře. Stav dýchání a srdeční frekvence se většinou 
ihned upraví a rodiče dítěte si někdy ani nevšimnou, že právě jejich dítě mělo krát-
kou zástavu dechu.

Horší jsou ovšem situace, kdy dojde k vážnému ohrožení životních funkcí u no-
vorozence a tím i ohrožení jeho života. V těchto okamžicích se ihned projeví souhra 
celého týmu intenzivní péče. Sestra, která má dítě na starosti, vyhodnotí závažnost 
situace a okamžitě zahajuje resuscitaci. Druhá sestra přispěchá a asistuje v resusci-
taci. Třetí volá lékaře a chystá pomůcky a léky k resuscitaci. Profesionální sehranost 
a zručnost celého týmu je jedním ze základních pilířů úspěšného zvládnutí zhoršení 
zdravotního stavu hospitalizovaných novorozenců. A i v této chvíli je zde přítomna 
sestra, která se věnuje jen vystrašeným rodičům. Buď jim nabídne opustit místo a je 
s nimi přítomna do příchodu lékaře, který je přijde informovat o zdravotním stavu 
miminka, nebo je s nimi a během zajišťování jejich dítěte je jim oporou, zodpovídá 
jejich otázky a popisuje, co se kolem jejich maličkého děje. Naštěstí jsou i ta nej-
menší miminka velkými bojovníky a většina záchranných situací není vůbec potřeba, 
a když už se občas vyskytnou, končí úspěšným zvládnutím. Potom je vidět v obliče-
jích všech zúčastněných sester, lékařů, rodičů miminka i ostatních přítomných rodičů 
radost a úleva a chod oddělení se vrací do starých zajetých kolejí, které směřují do 
stanice s názvem „domů“.

A právě propuštění miminka patří k těm krásným okamžikům, který je nejen velmi 
důležitý pro rodiče, ale je i důležitou zpětnou vazbou pro personál novorozeneckých 
intenzivních péčí. V den propuštění si rodiče obléknou miminko do krásného, voňa-
vého oblečení, které je téměř vždy poněkud větší, a přicházejí se rozloučit s perso-
nálem JIP. Lékaři, sestřičky i sanitářky chválí miminko a přejí jemu i rodičům už jen 
vše dobré. Rodiče se konečně dočkali odchodu s miminkem a pro personál je tu 
„hmatatelný“ výsledek jejich práce – miminko, které je obklopeno milujícími rodiči 
a sourozenci.

Během roku se pak opakovaně většina rodičů se svými, vlastně i našimi dětmi 
chodí k nám ukázat, pochlubit se a pozdravit nás. Přinášejí fotografie dětí, které 
umísťujeme na nástěnku, která slouží jako psychická podpora rodičům u nás právě 
hospitalizovaných dětí. Také nám vyprávějí, co už děti dovedou a co s nimi zažili, 
a my si uvědomujeme, že jsme byli účastni jejich velikého zázraku a že naše práce 
sester na novorozeneckých intenzivních péčích má velký smysl.
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Specifické problémy  
nezralých novorozenců

mUDr. milena Dokoupilová
Primářka novorozeneckého oddělení
Nemocnice Hořovice

Již to, že se miminko narodí delší dobu před termínem plánovaného porodu, s se-
bou přináší zvýšenou pravděpodobnost výskytu různých problémů. Jak velké potíže 
předčasně narozený novorozenec bude mít, nejvíce závisí na jeho stupni nezralosti, 
ve kterém týdnu těhotenství se narodí. Dále je velmi důležitá porodní hmotnost 
a důvod, pro který přišel na svět dříve.

Jednotlivé diagnózy přistupují postupně, nejvíce jich bývá v prvních několika 
dnech po porodu. Mezi nejčastější problémy nezralých novorozenců v prvních ho-
dinách života patří porucha dýchání a oběhu. S klesajícím týdnem těhotenství je 
více pravděpodobné, že se vyskytne syndrom dechové tísně, tzv. RDS. Je způsoben 
nezralostí plicní tkáně a nedostatečnou vlastní produkcí surfaktantu – látky důležité 
pro stabilitu plicních sklípků. Děti mají zrychlené a ztížené dýchání, často vyža-
dují nějaký způsob ventilační podpory a léčbu kyslíkem. Pokud je problém větší, 
je nutno jim surfaktant do plic dodat uměle. S poruchou dýchání mohou souviset 
i problémy s krevním tlakem, které je někdy nutné řešit doplněním tekutin či přímo 
léky. V prvním týdnu života se u dětí, které nejsou napojené na řízenou ventilaci, 
mohou začít objevovat apnoické pauzy – zástavy dechu. Dechové centrum před-
časně narozených dětí je ještě nevyzrálé, a proto může být jejich dechová aktivita 
nepravidelná nebo se nadechnout zcela zapomenou. Těm nejmenším dětem se 
dávají léky stimulující dechové centrum již po porodu preventivně. Ty větší jej do-
stávají až při potížích. Někdy může být apnoe spojena i se zahleněním dýchacích 
cest či špatnou polohou.

U části nezralých novorozenců nemusí po porodu dojít k fyziologickému uzávěru 
spojky mezi malým a velkým krevním oběhem (otevřená tepenná dučej). Její neu-
zavření se projeví zrychlenou srdeční frekvencí, srdečním šelestem, může způsobit 
dechovou i oběhovou nestabilitu. Někdy je nutná farmakologická, popřípadě chi-
rurgická léčba.

U novorozenců po předčasném porodu se musíme věnovat vhodné výživě, aby 
jejich hmotnostní úbytek byl co nejmenší a aby co nejdříve začali adekvátně pro-
spívat. Po porodu většina potřebuje přísun všech živin, hlavně cukru a bílkovin, ve 
formě infuzí. Současně se zahajuje i výživa enterální, ideálně vlastním odstříka-
ným mateřským mlékem, které může výrazně pomoci v další adaptaci. Zpočátku je 
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většina nezralých dětí krmena sondou přímo do žaludku, jelikož jejich sací a poly-
kací reflex je ještě nevyzrálý.

I tyto děti mají žloutenku novorozenců jako děti donošené. U nich může probíhat 
déle, neboť jaterní enzym, který pomáhá žluté barvivo odbourávat, je nevyzrálý.

Všechny popsané potíže souvisí s jejich fyziologickým vývojem, který vyžaduje ně-
jakou míru podpory či léčby. Pak ale existují i diagnózy, které předčasně narozené 
dítě může získat jako komplikaci nezralosti. V průběhu hospitalizace jsou děti nejvíce 
ohroženy infekcemi z důvodu nezralého imunitního systému, nutností opakovaných 
invazivních vstupů, snadnějšímu průniku bakterií. Na pracovištích jsou zavedeny 
přísné hygienické řády, ale infekce se úplně vymýtit nikdy nepodaří. Celková anti-
biotická terapie je hlavním léčebným krokem.

V nejrizikovějším období prvního týdne může při větší oběhové a ventilační nesta-
bilitě dojít ke krvácení do postranních mozkových komor. Je to jedna z neobávaněj-
ších a nejzávažnějších komplikací, jejíž výskyt v posledních letech významně klesá. 
K dalším závažným diagnózám centrální nervové soustavy patří i periventrikulární 
leukomalacie, která je způsobena poruchou prokrvení mozkové tkáně v různém 
časovém období, někdy i před porodem, s následným odúmrtím a rozpadem moz-
kového parenchymu.

V závislosti na nezralosti a délce ventilační podpory se může vyvinout obraz 
chronického plicního onemocnění s dlouhodobou závislostí na léčbě kyslíkem. Ně-
které děti jej mohou potřebovat i v domácím prostředí.

Mlékem zatěžovaný nezralý zažívací trakt může být ohrožen do určité míry zá-
nětem – nekrotizující enterokolitidou. Nejdůležitější je v tomto případě prevence – 
krmení nezralých dětí čerstvým mateřským mlékem a klokánkování, které přispívá 
správnému bakteriálnímu osídlení.

V posledních týdnech hospitalizace je podrobena vyšetření oční sítnice, na které 
se může rozvinout tzv. retinopatie nezralých. Jedná se o abnormální růst cév, které 
mohou odchlipovat sítnici. Toto onemocnění má několik stupňů. Většina se spontán-
ně zhojí. Ten nejhorší stupeň, který vede k slepotě, se naštěstí vyskytuje již vzácně.

Při odchodu do domácího prostředí má většina nezralých dětí chudokrevnost – 
anemii. Někteří novorozenci potřebovali v průběhu hospitalizace krevní transfuze, 
někteří si vystačí jen s podáváním železa a vitamínů. Následná péče v domácím 
prostředí je velmi specifická a je vhodné tyto děti sledovat v Centrech následné péče 
či v rizikových poradnách s důrazem na správnou výživu a psychomotorický vývoj.
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První pomoc dětské klinické 
psycholožky po předčasném porodu

mgr. Hana Jahnová
Dětská klinická psycholožka na neonatologickém oddělení
FN Brno

Vážení rodiče, pomyslně vás zvu do své ordinace, do křesla určeného pro rodiče. 
Posaďte se prosím. Zavřete oči a naslouchejte mému hlasu. Pokusím se odpovědět 
na vaše nevyřčené otázky. Zkuste si uvědomit sebe sama, vaše pocity a potřeby. Co 
vám schází, nebo naopak vás naplňuje? K úspěšnému zvládnutí jakékoliv náročné 
situace je potřeba uvědomit si sebe sama a svůj vnitřní svět. A přijmout svoji roli 
v dané situaci. Vše, co cítíte, je naprosto v pořádku, nic není dobře nebo špatně, 
prostě to je. Tohle „zamyšlení“ je první z mnoha, jak zvládnout jakoukoliv situaci.

Maminko, ve vaší představě se jen krátce vrátíme do vašeho ukončeného příbě-
hu, kdy se těhotenství zkomplikovalo. Byla jste přijata na tzv. cizí půdu a ocitla jste 
se ve vztahu závislosti k uspokojování většiny svých potřeb. Tato situace u vás mohla 
vyvolat pocit odkázanosti až bezmoci spojený s obavami, úzkostí a se strachem 
o život váš a život vašeho dítěte. Zdravotnický personál, který o vás v tuto danou 
chvíli pečoval a nyní pečuje o vaše děťátko, si tuto situaci uvědomuje. Ví, že pro 
oba rodiče je pobyt v porodnici a hospitalizace dítěte událostí výjimečnou, emočně 
nabitou, často zcela novou a neznámou, spojenou především s velkou psychickou 
i fyzickou únavou a izolovaností od rodiny.

Z literatury i z klinické zkušenosti víme, že předčasný porod představuje trau-
matizující situaci, do které vstupují zkušenosti všech zúčastněných, tzn. předčasně 
narozeného dítěte, rodičů a personálu.

Vaše děťátko se vyrovnává se zkušeností předčasného porodu svými projevy 
a chováním. U vás, rodičů, předčasný porod může vyvolat akutní stresovou reakci. 
Tato reakce může být ovlivněna tím, jak bylo dříve pečováno o vaše různá trauma-
ta v minulosti. Je tedy vhodné vědět, že situace předčasného porodu může otevřít 
všechny staré „psychologicky“ neošetřené rány.

Co se v dané situaci osvědčuje, jak je možné ji zvládnout?

Je vhodné si uvědomit, že tuto situaci není možné zvládnout standardně, že zcela 
přirozeně tato situace vaši psychiku zasáhne.

Z tohoto důvodu není možné, abyste nereagovali, abyste „udrželi emoce na 
uzdě“. Je běžné, že vás jakékoliv emoce na určitou dobu zcela ovládnou – je potřeba 
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tyto emoce přijmout jako přirozenou součást situace předčasného porodu, připravit 
se na ně a dovolit si je prožít, je to lidské a přirozené.

Je vhodné vědět, že rodičovské chování souvisí s připraveností rodičů k rodičovství 
a s jejich psychickým stavem. Po předčasném porodu nemůže být přípravný proces 
na roli rodičů přirozeně dokončen a váš psychický stav může být různě ovlivněn:

 M mohou se objevit pocity viny (nejsem dobrou matkou, dobrým otcem; nemiluji 
svoje dítě; co tomu řeknou ostatní),

 M mohou se objevit úzkostné obavy a projevy traumatizace (např. poruchy spánku, 
děsivé sny, agrese, únik),

 M může se objevit strach z budoucna – o zdraví a život dítěte (strach o přežití, ne-
jistá prognóza a perspektiva).
Všechny tyto aspekty je opět vhodné přirozeně přijmout, ale také si uvědomit, že 

jakákoliv forma vaší péče z vás dělá rodiče (návštěvy, každodenní péče na oddělení, 
každodenní kontakt s vaším děťátkem).

Vaše rozvíjející se rodičovství je pozitivně ovlivněno také tím, že dlouhodobě na-
vštěvujete své děťátko nebo o něj pečujete v porodnici na neonatologickém oddě-
lení, a tím se snižuje míra obav, úzkostí a strachu o zdraví vašeho dítěte. Získáváte 
pozitivní zkušenosti (věnujete se svému dítěti, máte z toho radost a zároveň proží-
váte stavy únavy či vyčerpání, které k péči o dítě přirozeně patří).

Je vhodné komunikovat, klást otázky, nebát se projevit svoje emoce a potřeby.
Pro zdravotnický personál je přirozené, že se ptáte, o vše se zajímáte a jste v kon-

taktu aktivní. To je známka přirozeného prožívání dané situace aktivním „zdravěj-
ším“ způsobem. Někdy se u vás může projevit nechuť komunikovat. Můžete potom 
působit dojmem, že vás situace nezajímá, nedáváte najevo emoce. To je známka 
nepřirozeného prožívání dané situace, řešíte ji „nezdravým“ přístupem. V takové si-
tuaci můžete mít pocit nepochopení, pocit nepříjemné interakce s personálem, které 
mohou prohloubit vaši traumatickou zkušenost. Proto je přínosné být v kontaktu sám 
se sebou, uvědomit si svoje potřeby a vhodným způsobem si říct o jejich naplnění.

Personál neonatologického oddělení vám, rodičům, velmi rád zprostředková-
vá podpůrný kontakt např. formou otázky: „Prožíváte těžké chvíle, jste statečná, 
jak se sama cítíte?“ Ví, že je vhodné mluvit o očekávání, které se nenaplnilo. Ví, 
že vaše reakce je adekvátní, že prožíváte normální reakci na nenormální situaci 
předčasného porodu. Snaží se vhodně podporovat kojení, případně respektovat, že 
maminka kojit nechce. Všemožně se snaží vám zprostředkovat prožitek „jste dobrá 
máma / dobrý táta“.

Je vhodné vědět, že nejdůležitější je vzájemný vztah mezi dítětem a mamin-
kou/rodiči.

Specifický vztah mezi dítětem a maminkou se utváří již v prenatálním období. 
Existují studie, které prokazují, že si maminka s dítětem vzájemně vyměňují zprávy 
zhruba od pátého týdne těhotenství a v průběhu těhotenství se dítě umí učit ze zku-
šeností. Umí si zapamatovat, co opakovaně prožívá, a učí se navazovat kontakt se 
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svými rodiči, případně sourozenci. To, co se děje s maminkou, děje se i s dítětem. 
Dítě tak nerozlučně s mámou prožívá radost a lásku, ale i bolest a smutek.

Vztah se neustále tvoří, přeměňuje, doplňuje, vztah je neustále živý. Při předčas-
ném porodu je vztah a kontakt dítěte s maminkou/rodiči přerušen, podle zdravot-
ního stavu dítěte jsou od sebe různě dlouhou dobu odděleni. Je to neočekávaná 
situace, kterou lze pozitivně uchopit.

Milí rodiče, předčasný porod, který jste se svým děťátkem prožili, je jednou 
z mnoha životních zkoušek, které vás ve vašem vzájemném vztahu čekají. Zkouškou 
náročnou, která ve většině případů skončí dobře. Váš vztah se vytvoří, vaše děťátko 
potřebuje emocionálně dosytit, potřebuje v prvním roce života zažít pocit jistoty 
a bezpečí. Dovolím si vám doporučit:

 M vytvořit si a dodržovat vaše vlastní rituály a dodržovat pravidelný denní režim,
 M myslet na verbální a neverbální komunikaci s vaším děťátkem – hodně s ním 

mluvit, vysvětlovat, vracet se k uplynulým obdobím (k období těhotenství, porodu, 
i po porodu),

 M myslet na nepsané pravidlo: „Každá situace v životě má svůj začátek, průběh 
a konec!“,

 M upřednostňovat fyzický kontakt, protože je nezbytný (chovat, nosit, hladit vaše 
dítě).
Tím vším se prohlubuje pocit jistoty a bezpečí, jsou uspokojovány potřeby dítěte 

i rodičů a upevňuje se vzájemný vztah mezi dítětem a rodiči.
Tento text jsem se snažila připravit pro vás, rodiče předčasně narozeného dítěte. 

Dovolím si text také doporučit k přečtení vaší širší rodině a přátelům. Protože vy jste 
obecně zprostředkovateli informací o svém dítěti a určujete si pravidla komunikace 
se svým okolím. Pokud nechcete komunikovat, postačí napsat krátkou e-mailovou 
zprávu: „Děkujeme za zájem, situace je pro nás náročná, ozveme se, až budeme 
mít více sil.“  Většina blízkých situaci pochopí a odpadá nepříjemná situace, jak za-
hájit komunikaci, až se „někdy“ potkáte.
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„Ať je maminkám prospěšný, 
ať pohladí a zahřeje u srdce!“ 
přeje novému  Průvodci pro rodiče 
předčasně narozeného dítěte   
jeho autorka

Rozhovor s mUDr. milenou Dokoupilovou
Primářkou novorozeneckého oddělení
Nemocnice Hořovice

V roce 2020 spatřila světlo světa knížka Průvodce pro rodiče předčasně narozeného 
dítěte, která má rodiče provádět obdobím po předčasném porodu. Její autorkou je 
paní primářka neonatologického oddělení Nemocnice Hořovice MUDr. Milena Do-
koupilová. Nádherně ilustrovaná kniha, s níž rodiče po předčasném porodu získají 
i sadu milníkových kartiček pro zaznamenání velkých momentů svého miminka do 
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dlaně, vznikla za podpory společ-
nosti AbbVie. Je aktuálně předá-
vána ve všech neonatologických 
centrech, kde pečují o předčasně 
narozená miminka jako součást 
Léčivého balíčku Nedoklubka.

S paní doktorkou, která svou 
práci dělá srdcem a nejedna ma-
minka předčasně narozeného dí-
těte o ní hovoří jako o andělovi, 
jsme si povídali nejen o její nové 
knížce.

Paní doktorko, proč neonatologie? 
Jak jste se k tomuto oboru dostala 
a co vás na něm okouzlilo?

Přímo neonatologie byla vlastně 
náhoda. Vždycky jsem chtěla dělat 
více pediatrii než dospělou medi-
cínu, proto jsem sháněla místo na 
pediatrii a neonatologie mi vstou-
pila do cesty. I když by se zdálo, 
že novorozenecké období je velmi 
krátké, je neonatologie neskutečně 
široký obor, taková „mikropediatrie“. Kromě odborných znalostí musíte mít i šikov-
né ruce na jemnou práci s těmi nejmenšími dětmi, k zahození není trocha té fyzi-
ky a matematiky a v neposlední míře vám nesmí chybět empatie a psychologická 
zdatnost pro smutné a nešťastné maminky. S nahromaděným stresem a únavou se 
musíte umět nějak poprat, vyrovnat. Pro mě je neonatologie nejkrásnější obor, který 
existuje. Stojíte na samém začátku života.

Co máte v oboru neonatologie za sebou? Kde jste čerpala zkušenosti předtím, než 
jste „zakotvila na svém vlastním oddělení“ v Hořovicích?

Svoji kariéru jsem hned po ukončení fakulty v roce 1993 začala v Praze u Apoli-
náře, kde jsem pracovala 18 let. Je to moje alma mater, místo, kde jsem se naučila 
vše, co umím. Současně jsem přes 10 let sloužila u převozové stanice pro novoro-
zence, což byla obrovská terénní zkušenost bez velkého zázemí za zády. V letech 
2005–2009 jsem pomáhala budovat perinatologické centrum v Albánii, kam jsem 
pravidelně dojížděla. No a v roce 2011 jsem dostala od majitele nemocnice v Hořo-
vicích nabídku vytvořit intermediární centrum pro novorozence. Doslova jsem si ho 
mohla vybudovat a vyprojektovat dle svých představ a zkušeností. Začátky nebyly 
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jednoduché, ale v roce 2014 jsme získali statut perinatologického centra interme-
diární péče.

Vy jste autorkou nové publikace s názvem Průvodce pro rodiče předčasně naro-
zeného dítěte, která právě vychází. Jaký byl impulz k tomu se pustit do práce na 
této publikaci? Měla jste dojem, že je to něco, co chybí a co by rodiče potřebovali?

Myšlenku jsem měla v hlavě již dlouho. Domnívám se, že informací není nikdy 
dost. Jsou často na různých místech, brouzdáte po internetu a hledáte a hledáte. 
Maminky předčasně narozených dětí potřebují informací ještě o něco více, potřebují 
zahnat obavy, strach a na druhou stranu najít naději, světlo v tunelu. Na porodni-
cích je informací poměrně hodně, větší problém vnímám po propuštění do domácí 
péče, kdy se u dětí začnou vyskytovat stavy, které maminky neznají. Proto jsem se 
rozhodla zkusit napsat pro maminky ty nejdůležitější informace, a to nejen o pobytu 
na porodnici.

Představte nám svou knížku… Co byste o ní řekla?
Doufám, že se bude líbit a bude maminkám nápomocna k pochopení celé si-

tuace, která je potkala a která není většinou jednoduchá. Knížka vysvětluje základní 
pojmy, výhody kontaktu s dítětem, podporuje důležitost kojení a vůbec výživy nezra-
lých dětí. Odpovídá na nejčastěji kladenou otázku prakticky hned po porodu: „Kdy 
půjde miminko domů?“ Text ale 
odchodem miminka domů z po-
rodnice nekončí, pokračuje infor-
macemi prakticky z celého prvního 
roku dítěte, od prospívání a růsto-
vých grafů až po psychomotoric-
ký vývoj. Věřím, že maminky ocení 
i výtvarnou tvořivost, kterou jsme 
pro ně připravili ve formě omalo-
vánek a vlepování fotografií. Celá 
publikace totiž může být nakonec 
i takovým „památníkem“, vzpomín-
kou na toto období.

Knížečka je doplněna moc hez-
kými kresbami, které jsou vylo-
ženě balzámem pro duši. Chcete 
něco říct k obrázkům? Hledala 
jste sama ilustrátory? Byla to vaše 
představa, že bude knížka dopl-
něna takovými obrázky?
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Ilustrátoři, kteří obrázky vytvořili, mi byli doporučeni. Hledala jsem vyjádření klidu 
a něžnosti, která v těchto nelehkých chvílích rodiče pohladí. Věřím, že nejen moji 
představu vyloženě předčili. Ilustrace v knize Průvodce pro rodiče předčasně naro-
zeného dítěte jsou prostě nádherné.

S knížkou dostává rodič také milníkové kartičky. To byl také váš nápad? Jak si 
představujete, že budou kartičky fungovat? Já osobně je vnímám jako velkou psy-
chickou podporu pro rodiče, hlavně maminky… Vnímáte to stejně, nebo je pohled 
lékaře neonatologa ještě trochu jiný?

Když jsem knížku začala psát, tak jsem věděla, že ji nějak propojím s Nedoklub-
kem. Nejdříve jsem napsala do knížky v úvodu jen odkaz na organizaci, pak vznikl 
úvod od paní ředitelky Nedoklubka Lucky Žáčkové. A nakonec jsme ke knížce za-
komponovali tyto milníkové karty, které mělo Nedoklubko již vlastně připravené. 
Jejich přidáním ke knížce s následným doplněním ještě o omalovánky se dotáhl celý 
projekt do dokonalosti (úsměv). Maminky potřebují aspoň na chvíli své myšlenky 
přepnout, vymalovávání obrázků je dobrou cestou. Prostě se ze všech trablů na 
chvilku vymalovat.

Ještě z jiného soudku. Je velmi slo-
žitá doba. Celý rok 2020 byl ve 
znamení celosvětové pandemie… 
Můžete nějak ve stručnosti říct, 
jak moc ovlivnila a stále ovlivňuje 
nemoc covid-19 vaši práci?

V zásadě naši práci pandemie 
úplně neovlivňuje. Děti se rodí stá-
le. Spíše personálně nás to ovlivňu-
je… Jsem neustále v mírném stresu, 
kdo onemocní, a tím naruší chod 
oddělení. Ale zatím to zvládáme. 
Některá opatření jako nošení rou-
šek v našich 24 °C, které na oddě-
lení jsou, nejsou úplně příjemná, ale 
co se dá dělat, musíme se chránit 
všichni navzájem. Největší problém 
ale vidím v omezování návštěv 
u maminek a jejich separaci na od-
dělení, což je často psychicky velmi 
náročné a klade i na nás větší náro-
ky. Ale snažíme se situaci s nemocí 
covid-19 co nejlépe zvládnout…
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Vy s námi, s Nedoklubkem, poměrně dost spolupracujete, podporujete nás, jste tu 
vždy, když potřebujeme odbornou pomoc, názor lékaře neonatologa, chodíváte 
na akce, které Nedoklubko pořádá… Jsme vám moc vděční a moc si toho ceníme! 
Děkujeme… Čím to, že vám Nedoklubko takto – mohu-li to říct – přirostlo k srdci?

Podpora maminek je nedílnou součástí péče o nezralého či nemocného novorozen-
ce. A Nedoklubko to dělá v té největší míře. A proč toho tedy nebýt účastna? (úsměv) Já 
to tak nějak mám od samého začátku pracovní kariéry, můj telefon je plný čísel ma-
minek i třeba po 20 letech. Správně a empaticky informovaná maminka je totiž vždy 
dobrý základ. Na oddělení máme přísloví: „Vyladěná maminka, vyladěné miminko.“

Co byste přála své nové knížečce Průvodce pro rodiče předčasně narozeného 
dítěte?

Ať je maminkám prospěšná, ať pohladí a zahřeje u srdce.

Autorka rozhovoru: Mgr. Petra Kašparová, redaktorka Nedoklubka

Předmluva knihy Průvodce pro rodiče 
předčasně narozeného dítěte

Milí rodiče,
situace, kdy se miminko narodí před pláno-

vaným termínem porodu, je pro každé rodiče 
velkou zátěží. Nejste na ni připraveni a všechno 
bude pro vás nové. Najednou leží vaše mimin-
ko na jednotce intenzivní péče. Všechno, co jste 
si plánovali, je najednou pryč, je jinak. A proto 
nezbývá nic jiného než tuto situaci přijmout. 
V Nedoklubku víme, jak složitá cesta s předčas-
ně narozeným miminkem někdy může být. Je 
plná různých úskalí, komplikací a nových výzev. 
Miminko, které ještě dlouhé týdny mohlo v ma-
minčině bříšku růst a zrát, je ze dne na den na 
světě a musí bojovat. A vy s ním. Je to nelehké, 
často vyčerpávající. Je ale velmi důležité, abyste to přijali a v tomto krizovém režimu 
začali fungovat. Život najednou může být jako na houpačce. Všechno trvá tak nějak 
déle. Jednou jde všechno tak, jak má, a druhý den je všechno vzhůru nohama. Každý 
dosažený milník je velké vítězství. Odchod domů je cíl, ke kterému se budete upínat.

Když se naše dcera před deseti lety narodila, chvíli po probuzení z narkózy jsem 
se dozvěděla, že moje holčička je moc šikovná, sama dýchá jen s malou podporou, 
a když se budu snažit, mohu jít co nejdříve za ní na oddělení. Bylo to pro mě velmi 
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těžké období, ale tato zpráva mě trochu uklidnila a dodala mi naději. Následně 
jsem pochopila, že každý na oddělení dělá všechno pro to, aby se naše malá hol-
čička uzdravila a mohla jít domů. Její nejnižší váha byla 580 gramů. V nemocnici 
strávila 77 dní a domů šla dvoukilová.

A proto také vznikla tato kniha, která vás provede touto nelehkou situací. Jsou 
zde vysvětleny důležité pojmy, představeny důležité milníky ve vývoji, odpovídá na 
nejčastější otázky. Zklidňuje, přináší úlevu a vysvětlení. Dodává naději.

Věřím, že vám pomůže všechno kolem předčasného porodu pochopit a přijmout, 
abyste mohli být vašemu miminku co nejvíce nápomocni. V Nedoklubku si přejeme 
podpořit každou rodinu, do které se miminko narodí předčasně. A je mi ctí, že mů-
žeme být u vydání této jedinečné publikace.

Ať se vám dobře čte a ať vám pomáhá!
Nejste v tom sami!

Lucie Žáčková, ředitelka Nedoklubka (dcera Ella, 25 + 3 t. t., 730 g)

Proč společnost AbbVie 
podpořila vydání knihy?

Předčasné narození děťátka zna-
mená pro jeho rodiče zcela no-
vou, nelehkou situaci, na kterou se 
nedá předem připravit. Musí se jí 
však rychle přizpůsobit a pokusit 
se zvládnout toto psychicky velmi 
náročné období co nejlépe. Prá-
vě v tom by jim měla pomoci tato 
nová, jedinečná publikace, v níž 
najdou odpovědi na celou řadu 
otázek týkajících se předčasného 
příchodu dítěte na svět. Těší nás, 
že coby dlouholetý partner rodi-
čovské organizace Nedoklubko 
jsme mohli vznik této krásné knížky 
podpořit. Věříme, že rodiče v ní na-
jdou odpovědi na vše, co potřebují 
při péči o své miminko vědět, a že 
jim pomůže co nejlépe zvládnout 
toto náročné, ale krásné období. Ať 
se vám kniha líbí!

Tým AbbVie

Zleva: Lucie Žáčková – ředitelka Nedoklubka, 
MUDr. Milena Dokoupilová – autorka knihy, 
Ivana Hejtmánková – senior brand manager 
AbbVie s. r. o.
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„Vy jste nyní ten nejdůležitější  
člověk pro své miminko“

Rozhovor s miluší Plecerovou
Laktační sestrou
Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Miluše Plecerová se na plný úvazek věnuje kojení nezralých dětí. Pracuje totiž jako 
vedoucí týmu laktačních poradkyň v pražské apolinářské porodnici, které jsou zde 
především pro děti předčasně narozené. Svou práci miluje, je to znát z toho, jak 
o ní mluví. O maminky pečuje s nasazením a láskou a dělá vše pro to, aby kaž-
dá maminka mohla svému předčasně narozenému miminku dopřát své mateřské 
mléko.

Vy pracujete jako vrchní laktačních sestřiček v porodnici u Apolináře, kde se daří 
zachraňovat i miminka narozená na samé hranici životaschopnosti (tedy naroze-
ná kolem 24. týdne těhotenství). Obzvlášť pro ně je mateřské mléko hodně důle-
žité. Proč tomu tak je?

Mateřské mléko je důležité pro všechny novorozence, o to více pro miminka na-
rozená předčasně. Je to ta nejpřirozenější strava obsahující mnoho enzymů, hor-
monů, imunoglobulinů a optimálně nastavuje střevní mikrobiom. To znamená, že 
se podílí na trávení a vývoji imunitního systému.

Kdy se maminka po předčasném porodu poprvé setkává s laktační sestřičkou? 
A jak takové setkání probíhá?

Laktační poradkyně (dále jen LP – pozn. redakce) se setkává s matkou nezralé-
ho novorozence co nejdříve po porodu, ideálně v řádu hodin. Přichází ve chvíli, kdy 
se matka teprve vyrovnává se situací. Zvyká si na fakt, že právě porodila miminko 
dříve, než se čekalo, a nemá ho u sebe. Připadá si bezmocná, má pocit, že pro 
něj nemůže nic udělat, nijak mu prospět. V ten moment přichází LP s informací, 
že to tak úplně není. Přichází s úsměvem i pochopením a se svou první edukací 
o tom, co vše je možné dělat už pár hodin po porodu, aby se rozběhla laktace 
co nejdříve. Dodá samozřejmě i informace o stravě, pitném režimu, odpočinku, 
spánku, podpůrných bylinných čajích a důležité mechanické stimulaci bradavek 
a dvorců v době prvních 24 hodin po porodu. Velmi důležitý je moment první psy-
chické podpory. Navázání důvěry mezi novopečenou maminkou a LP. Vztah, který 
se mezi nimi vytvoří, je důležitý při pozdější společné práci na cestě za kojením 
miminka.
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Setkání končí ukázkou stimulace prsů rukou a zároveň získáním prvních kapek 
kolostra, pokud lze. LP se tak stává prostředníkem mezi matkou a miminkem. Vždy 
se snažím mamince zdůraznit, že dám jejímu miminku první dárek od ní – ono zá-
zračné kolostrum. Je to náš první společný úkol – získání alespoň pár kapek kolostra.

Co to kolostrum přesně je? Prvorodičky možná netuší…
Je to jakási předzvěst mateřského mléka, velmi důležitá pro imunitu. Tím, že ko-

lostrum miminku podáme, mu začínáme pozvolna zatěžovat trávicí trakt a také mu 
posilujeme imunitu. Protilátky vytvořené jeho matkou jsou důležité, protože miminka 
si vlastní protilátky vytvořit neumí. Kolostrum obsahuje kmenové buňky, také živé 
buňky, maximálně ovlivňuje mikrobiom a má velkou kalorickou hodnotu. Vysvět-
líme maminkám, že napoprvé stačí i pár kapek, které miminku budou podány na 
štětičce. Od 5. dne po porodu se kolostrum, jinak zvané také mlezivo, začíná měnit 
ve zralé mateřské mléko.

Podaří se vždy při prvním pokusu nějaké kolostrum od maminky získat?
První pokus získávání kolostra nebývá vždy úspěšný. Některé matky produkují 

kolostrum již ve druhém trimestru, ale jiné až v průběhu dní po porodu. Je to velice 
individuální a maminky by neměly být smutné, pokud se kolostrum nepodaří získat 
na první pokus. Dříve nebo později kolostrum pro miminko společně získáme.

Co se děje potom?
Prvních 24 hodin matka stimuluje prsy rukou a zároveň tak povzbuzuje produkci 

hormonů, které tvorbu mateřského mléka ovlivňují. Po další dny využíváme dvou-
fázové elektrické odsávačky. Odvedou práci za miminko, které v té době ještě není 
možné přiložit k prsu.

Spouští se ženě po předčasném porodu laktace?
Nástup laktace je také individuální a je ovlivněn mnoha faktory. Zdaleka největší 

podíl na úspěšné laktaci má psychická pohoda maminky. Ale jak ona má být v kli-
du, když vidí svého drobečka v inkubátoru, obklopeného spoustou přístrojů? Jak 
se neobávat? Ze zkušenosti mohu říct, že většina maminek se srovnává se situací, 
kterou nemůže změnit, pomalu a přijme ji cca po třech týdnech po porodu. V tu 
dobu dosahuje většinou již definitivního množství mateřské mléko, které je schopna 
vyprodukovat.

Snažíme se novopečené mamince maximálně pomoci nejen v úplném začátku, 
být jí skutečně průvodkyní na cestě za laktací, vyslechnout i její myšlenky, zahnat 
obavy. Myslím, že LP v porodnici na neonatologii je tak trochu i psychologem a čas-
to důvěrnicí… A protože si moc dobře uvědomujeme, že psychika hraje důležitou 
roli, snažíme se maminky maximálně podpořit a pomoci jim.
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Lze říct, že se laktace po předčasném 
porodu dostaví později než u matek dětí 
narozených v termínu?

Neřekla bych, že nástup laktace ženy 
po předčasném porodu přichází později 
než u té, která porodila v termínu. Může 
to být proto, že časně stimulují prsy odsá-
vačkami v tříhodinových intervalech včet-
ně nocí, kdy je produkce všech hormonů 
nejvyšší.

Jak to potom celé v praxi vypadá na od-
dělení neonatologie?

Běžné dny maminky nezralého novo-
rozence vypadají všechny dost podobně, 
kdy spoustu času tráví odsáváním ma-
teřského mléka. Ideální jsou elektrické 
duální odsávačky, které mají program 
stimulační i odsávací fáze a mají výho-
du ve dvou odsávací setech, schopných 
odsávat mateřské mléko z obou prsů najednou. Maminky na oddělení odsávají 
v blízkosti miminka a pokaždé odevzdávají čerstvě odsáté mléko sestrám, které je 
využijí pro časově nejbližší dávku stravy miminka. Maminky se také často účastní 
rituálu krmení, kdy při chování, tzv. klokánkování, posílají mléko sondičkou miminku 
do žaludku. Nejednou se pak zvedají z „chovacího“ křesla s noční košilí mokrou od 
mateřského mléka na prsou. Tak to příroda zařídila – dítě v náručí, psychický klid, 
a produkce hormonů je ideální.

Co když se laktace rozjíždí pomalu nebo je mléka málo. Čím je miminko v inkubá-
toru krmeno?

Ne všechny maminky mají takové množství mléka, aby pokryly všechny dávky 
svého miminka vlastním mlékem. Může to být ovlivněno i kapacitou mléčné žlá-
zy, která je též individuální. Znamená to, že je mléčná žláza různě strukturovaná. 
Dokonce i jedna žena může mít objem mléka odsátého z jednotlivých prsů odlišný. 
Mléčná žláza je tvořena pohárky, které mateřské mléko produkují, a jejich počet 
ovlivňuje jeho množství. A tak některá maminka má strop odsátého mléka 50–60 ml 
a jiná 200 ml během jednoho odsátí. Proto není dobré porovnávat se s jinými ma-
minkami a zbytečně se stresovat.

Miminka, jejichž maminky nemají dostatečné množství mateřského mléka, jsou 
dokrmována mlékem dárkyň.
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Kdo se může stát dárkyní mateřského mléka a pomoci tak jiným maminkám, resp. 
jejich miminkům?

Může se jí stát žena, která je zdravá, nekuřačka, nemá v anamnéze závislost na 
drogách nebo alkoholu, není léčena žádnými medikamenty. My si ještě ověřujeme 
zdraví dárkyň tím, že jsou provedeny výtěry z nosu a krku a vzorky jsou poslány na 
mikrobiologii. Pakliže jsou výsledky těchto vyšetření v pořádku, odsajeme vzorek je-
jího mateřského mléka a necháme ho mikrobiologicky vyšetřit. Je-li i toto v pořádku, 
maminka může začít odsávat mléko za účelem darování. Z již pasterizované dávky 
tohoto darovaného mléka odebereme vzorek a opět jej posíláme na mikrobiologic-
ký rozbor, zbytek mléka mrazíme speciálním, tzv. šokovým, zmrazením a uložíme 
do mrazáku. Když jsou výsledky v pořádku, mléko je uvolněno a může se použít pro 
ostatní miminka.

V jakém gestačním týdnu je miminko schopno se přisát k prsu? A kdy skutečně 
opravdu něco dokáže z prsu vytáhnout?

Zhruba od 10. až 12. gestačního týdne je plod schopen polykat plodovou vodu 
v děloze. Ve 27.–28. gestačním týdnu dítě uchopí pusinkou bradavku, ale nesaje. 
Efektivního sání je miminko schopno kolem 32.–34. gestačního týdne. Je to velmi 
individuální a záleží i na tom, v jakém týdnu se děťátko narodilo, co má za sebou. 
Obecně lze říct, že kolem 34. týdne by mělo být schopno se napít z prsu. V tomto 
týdnu již umí zkoordinovat sání, polykání a dýchání. Vidíme ale i šikulky, kteří to 
zvládnou dříve!

Jak malá miminka se mohou zkušebně přikládat mamince k prsu? Proč přikládáte 
i děti, které jsou ještě na dechové podpoře nebo zatím neumějí pořádně sát – má 
to smysl?

Přikládání miminka k prsu nemusí být vždy ovlivněno gestačním věkem, ale jeho 
zdravotním stavem. Ano, přikládají se i děti na ventilační podpoře, pokud jsou ven-
tilačně stabilní a nemají v poloze u prsu zdravotní problémy. Není důležité, že jsou 
ve věku, kdy ještě neumí sát. Je to setkání maminky a miminka, na které se s nadějí 
čeká. Setkání, kdy si maminka emocionálně prožívá chvíli, která měla být už na sa-
mém začátku, po porodu. A miminko očichává a olizuje bradavku, někdy se zdá, že 
snad degustuje… Poznává novou polohu, vůni kůže na bradavce, chuť mateřského 
mléka přímo od „zdroje“, tvar bradavky a fixuje si do mozku novou situaci. Pokud 
denně tuto stejnou situaci opakujeme, po pár dnech už miminko samo otevírá ústa. 
A maminka je šťastná… A s ní i samotná laktační poradkyně (úsměv).

S čím vším můžete pomoci ženě, která má miminko na neonatologii?
Práce LP je pestrá. Prioritou je kontakt a péče o maminky, které porodily předčas-

ně, a jejich miminka. Je to každodenní setkávání se, první edukací vše rozhodně ne-
končí… Denní kontakt je potřebný pro aktuální řešení laktace, péče o prsy, eventuální 
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řešení komplikací, odsávání mateř-
ského mléka, přikládání miminek. 
Společně zažíváme první odsáté 
a první nakojené mililitry mateř-
ského mléka, ale také nenaplněné 
naděje na úspěšné přiložení, kojení 
i laktaci. Naším úkolem je vést mat-
ku a dítě k úspěšnému kojení, ale 
také nedopustit, by se mámy hrou-
tily, když je na konci cesty jen čás-
tečný úspěch, nebo dokonce neú-
spěch. Jsme tu od toho, abychom 
maminky podporovaly, i když se 
nedaří, a chválily je i za maličké 
pokroky. Ony si to zaslouží za sta-
tečnost, trpělivost, stresy, odříkání, 
někdy i nepohodlí…

Co je naprosto nezbytné, aby žena 
po předčasném porodu dokázala 
laktaci udržet až do doby, než je 
miminko schopno pít z prsu?

Je obdivuhodné, jak lze udržet 
po dlouhé týdny a měsíce lakta-
ci, aniž by bylo možné použít ten 
nejsilnější stimul – přiložení mimin-
ka k prsu. A je takových maminek 
mnoho, vzorně odsávají mateřské mléko v pravidelných intervalech, snaží se dostat 
do psychické pohody, i když je to tak těžké… Snaží se o dodržení dostatečného 
pitného režimu, jíst racionální stravu, odpočívat a spát, pokud se najde čas i přes 
den, popíjet bylinné čaje na podporu laktace, navštěvovat svá miminka a dlouze je 
chovat na svém těle. Odměnou někdy může být nakojení pár mililitry mléka a pak 
se zdá, že to celé dlouhé martyrium stálo za to, nebo že ani nebylo.

Z vaší zkušenosti – daří se předčasně narozené děti kojit?
Přestože se snažíme podpořit všechny maminky a jejich předčasňátka a vést 

je k úspěšnému kojení, ne vždy se to podaří. Některé děti odchází domů kojené, 
některé částečně a některé vůbec. Miminka narozená kolem 24.–25. gestačního 
týdne bývají propouštěna asi jen z jedné třetiny plně kojena. Čím je vyšší gestační 
týden při porodu, tím úspěšnější je kojení na konci hospitalizace. Na závěr je třeba 
říct, že asi 4 % žen v ČR z různých důvodů nemohou kojit. I to je nutné zohlednit. 
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Pokud přes veškerou snahu maminky i LP se laktace nerozběhne, NELZE TO NAZVAT 
NEÚSPĚCHEM.

Od předčasného porodu až do propuštění miminka z porodnice uběhne často 
hodně času, někdy i měsíce. Po celou tu dobu jste s maminkami v úzkém kontaktu, 
navazujete poměrně blízký vztah. Kojení, které nacvičujete, je do jisté míry intimní 
věc, do které vy ale musíte vstoupit.

Ano, je to tak. S každou maminkou navážeme vztah. Někdy je bližší, mnohdy až 
přátelský, jindy ne třeba tolik… Ale vždy jsme tu vedle nich a s nimi. Smějeme se 
s nimi, často i pláčeme. Máme obrovskou radost z každého nakojeného mililitru. Vše 
skutečně prožíváme… Když pak maminka z porodnice odchází, máme slavnostní 
pocit. Když je navíc miminko plně kojeno, i my máme pocit velkého vítězství. To je 
to, proč tuhle práci mám tak ráda!

I vy sama jste měla určitý problém s kojením své, shodou okolností předčasně na-
rozené, dcery… Podělíte se v krátkosti o svůj příběh?

Je to tak (úsměv). Já jsem před více než 40 lety porodila holčičku ve 30 + 5 týdnu 
těhotenství, která vážila 1 360 gramů. Na tehdejší dobu to bylo opravdu velmi brzy. 
Několik dní po porodu jsem cítila, že mám mléko. Sestra mi dala sterilní skleničku od 
hořčice (úsměv) a řekla: „Nějak to dostaňte ven“. Já jsem tedy skleničku postavila na 
noční stolek, stoupla jsem si nad ni a nepoučená jsem mléko odstříkala. Sklenička 
stála na nočním stolku, dokud nebyla plná! Po zhruba měsíci, kdy jsem se na malou 
mohla jen jednou denně podívat ode dveří, se najednou otevřely dveře a sestra 
povídá: „Tak zkusíme přiložit.“ To měla malá 1 560 gramů. Vysála tehdy 5 ml. Další 
dny nám bylo přikládání odepřeno s důvodem, že dcerka vypila málo, že tedy 
počkáme, až bude silnější. To mi bylo strašně líto! Hrozně jsem tehdy plakala. Po 
několika dnech mi ji opět zkusily sestry dát ke kojení. Ve strachu, že ji zase nenakojím, 
jsem přišla na svůj způsob. Otevřela jsem jí pusinku a mléko jsem jí tam stříkala! 
Takto dokázala „vypít“ celých 15 ml, sestry byly spokojené, a tak jsem v podvádění 
pokračovala (úsměv). Čili moje miminko se vůbec nenaučilo sát! Propuštěné jsme 
byly s tím, že výborně kojím! Po příchodu domů jsem jí rovnou dala mateřské mléko 
z lahvičky a udržela jsem laktaci půl roku. Půl roku jsem ručně odstříkávala mléko 
a dávala ho malé z lahvičky! (smích)

Autorka rozhovoru: Mgr. Petra Kašparová, redaktorka Nedoklubka
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budování a udržení potřebné produkce mléka
pomocí odsávacího programu MAINTAIN (budování),

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

•

•

•

Efektivní: více mléka za kratší dobu

Podpůrná: úspěšně zahajuje, 
buduje a udržuje produkci mléka

Komfortní: vysoká úroveň pohodlí 
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programová karta PLUS na základě 
nejnovějších vyzkumů
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mléka během laktace

Pronájem: matky si mohou 
Symphony® zapůjčit domů v našich 
rentálních stanicích
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Nová Flex technologie 
Nový prsní nástavec lze otáčet 
o 360° - můžete odsávat 
v poloze, která Vám nejvíc 
vyhovuje

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

Až o 11 % více mléka 
po 15 minutách

•

•

•

Více komfortu. Více mléka. Více Flex™

Odsávačka
 Swing Maxi™

NEW
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„Až když jsem sama porodila 
předčasně, došlo mi, jak těžké  
je pro matku odloučení od jejích dětí.“
Příběh Terezy Lamberské

Tereza Lamberská i její partner jsou neonatology. Oba pracují v pražské porodnici 
u Apolináře. S paní doktorkou jsme si povídali o tom, co ji přivedlo k neonatologii, 
jaký je to pocit, když se podaří zázrak, a co naopak cítí, když příběh předčasného 
porodu nekončí dobře. Zeptali jsme se jí i na to, jak vlastní zkušenost předčasného 
porodu změnila její pohled a zda jsou podle ní v těžkých životních situacích silnější 
muži nebo ženy.

Paní doktorko, proč zrovna neonatologie? Jaká byla vaše cesta k předčasně na-
rozeným dětem?

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

 foto Petra Jarolímová
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Jaká tedy byla cesta k předčasně narozeným dě-
tem – co váš názor změnilo?

Nakonec to byla spíše série náhod, které mě v pá-
tém ročníku medicíny přivedly na JIP neonatologic-
kého oddělení porodnice u Apolináře. A tam jsem 
potkala lékaře, kteří mě pro tento krásný obor na-
dchli a motivovali.

V čem pro vás tkví kouzlo neonatologie?
Líbí se mi, že neonatologie je jeden z mála medi-

cínských oborů, kde se lékaři zabývají opravdu ce-
lým člověkem, zkrátka že se nezaměřujeme jen na 
jeden orgán nebo funkci.

Jinými slovy, pohledem laika – neonatolog se v práci nenudí. Chápu to správně?
Práce neonatologa zahrnuje celé pestré spektrum činností počínaje metodami 

intenzivní a resuscitační péče přes plánování výživy a dlouhodobé sledování původ-
ně nedonošených dětí až po komplexní preventivní péči o donošené novorozence.

A zároveň zachraňujete životy…
Dáváme naději na život lidem, kteří jsou na jeho samém počátku, to je zcela 

jedinečné, krásné a přitom velmi zodpovědné.

Jste mladá lékařka, pracujete v porodnici u Apolináře, kde se zachraňují ta nej-
menší miminka. Dokonce i ta v tzv. „šedé zóně“, pod hranicí životaschopnosti. Vi-
díte ty nejtěžší případy extrémní nedonošenosti…

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

Co cítíte, když se podaří zdánlivě nemožné – zachránit život miminka narozeného 
na hranici životaschopnosti?

Možnosti moderní neonatologie jsou samozřejmě fascinující, a když vidíte štěstí 
v očích rodičů, kteří si po několika měsících hospitalizace konečně odnáší domů ba-
culaté miminko, které vážilo při narození méně než pytlík mouky, tak cítíte, že vaše 
práce má opravdu smysl. A tento pocit člověka obrovsky nabíjí.

To musí být krásné! Přesto vaši práci vnímám jako extrémně psychicky náročnou…
Samozřejmě, ani v neonatologii není všechno růžové. Podobně jako v jiných 

oborech intenzivní medicíny jsou nedílnou součástí naší práce stres, bolest, pocit 
beznaděje a vyčerpání.

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

Bohužel i na našem oddělení ob-
čas nějaké miminko zemře. Mnohdy 
po dlouhém boji, který je psychicky 
náročný pro celý tým ošetřujících 
lékařů a sester. Taková událost mě 
vždy velmi silně zasáhne a vryje se 
mi do paměti. Na žádného svého 
zemřelého pacienta nikdy neza-
pomenu. V současné době naštěstí 
většina předčasně narozených mi-
minek přežije. S vysokou úmrtností 
nezralých novorozenců se potýka-
li mí starší kolegové před dvaceti 
a více lety, já už jsem toto období 
díkybohu nezažila. Moderní neona-
tologie řeší spíše prevenci a léčbu 
komplikací, které mohou negativně 
ovlivnit dlouhodobý vývoj nezra-
lých novorozenců. Jinými slovy, jde 
nám o to, aby předčasně naroze-
né děti nejen přežily, ale aby pře-
žily bez dlouhodobých zdravotních 
následků.

Kromě péče o děti narozené na 
hranici životaschopnosti je psychicky velmi náročná péče o donošená nebo lehce 
nezralá miminka se závažnými vrozenými vadami, geneticky podmíněnými choro-
bami nebo třeba po prodělané těžké porodní asfyxii. Takové děti mívají velmi zá-
važnou prognózu, často jsou dlouhodobě závislé na intenzivní péči, nedělají žádné 
pokroky ve vývoji a mají jen minimální šanci na normální život.

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

Ano, tyto eticky složité situace čas od času řešíme a vždy je to velice těžké pro 
všechny zúčastněné. Otázku ukončení intenzivní péče, která je marná a nepřináší 
dítěti již žádnou naději na uzdravení, řešíme vždy v celém kolektivu lékařů i ošet-
řujících sester. Do rozhodování o dalším průběhu léčby samozřejmě zapojujeme 
i rodiče nemocného dítěte. Východisko nevyléčitelně nemocným dětem, jejich ro-
dinám a koneckonců i nám, zdravotníkům, přináší paliativní medicína. Mým cílem 
v takové situaci je především hájit práva nemocného dítěte, neprodlužovat utrpení 

 foto Irena Kroupová
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a tam, kde již není naděje na život, umožnit bezbolestný a důstojný odchod, ideálně 
v náručí rodičů.

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

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

Vy jste, paní doktorko, poměrně aktivní na sociálních sítích. Tam jste členkou ne-
jedné rodičovské skupiny a aktivně se účastníte diskusí. Radíte rodičům, pomá-
háte svým názorem. Já to jako matka předčasně narozeného dítěte velmi kvituji 
a MOC vám za to děkuji. Nedá mi to se ale nezeptat – co vás k tomu vede? Přeci 
jen není úplně běžné, aby lékař na síti přiznal, že je lékařem, a zapojoval se do 
diskusí.

Sdílení bolesti a naděje s lidmi podobného osudu je často to jediné, co drží rodi-
če předčasně narozených a nemocných 
miminek v těžkých chvílích nad vodou. 
A v současné době se aktivity rodičů pře-
souvají právě na sociální sítě. Prvotním 
impulzem k aktivnímu členství v těchto 
skupinách bylo přání vidět, jak moji bý-
valí pacienti prospívají a jak se jim daří, 
zkrátka zůstat s těmi rodinami v kontaktu.

Postupem času jsem pochopila, jak 
velký potenciál podpůrné rodičovské 
skupiny mají.

Pomohlo vám to třeba i více pochopit ro-
diče předčasně narozených dětí? Přeci 
jen na internetu v prostředí sociální sítě 
může být rodič uvolněnější než na oddě-
lení, kam chodí za svým miminkem a kde 
vy jej běžně potkáte…

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

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

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

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

Jak jste těhotenství po prvotním šoku nakonec prožívala?
Těhotenství jsem si vůbec neužila, v prvním trimestru mi bylo hodně špatně 

a pak jsem byla neustále ochromená strachem z předčasného porodu nebo jiných 

 foto Petra Jarolímová
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komplikací. Místo přípravy výbavičky jsem četla odborné články popisující kom-
plikace u vícečetné gravidity a každý týden jsem chodila na ultrazvuk, abych se 
přesvědčila, že jsou miminka v pořádku (úsměv).

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

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

Porodila jste v nemocnici, kde pracujete?
Ano, ani by mě nenapadlo rodit někde jinde. O děti pečovali moje kolegyně 

a kolegové, kterým jsem naprosto důvěřovala. Na rozdíl od ostatních maminek jsem 
se nebála inkubátoru ani žaludeční sondy, nepřekvapilo mě, když děti po porodu 
zhubly… Naopak svoji pozornost jsem věnovala klokánkování, odstříkávání mléka 
a prvním nesmělým pokusům o kojení. Přes veškerou únavu, diskomfort a ztrátu 
soukromí jsem si nakonec pobyt s dětmi v porodnici docela užila.

Změnila nějak vaše vnímání osobní zkušenost předčasného porodu?
Samotný fakt, že jsem se stala matkou, je samozřejmě převratnou událostí v mém 

životě a moji práci nepochybně ovlivní.

Vnímáte to jako zásadní událost ve svém životě i v kontextu své profesní dráhy?
Jak moc mě to ovlivní profesně, zatím nedokážu posoudit. Do práce jsem se ještě 

nevrátila. Ale myslím, že zkušenost předčasného porodu mě jistě učiní vnímavější 
vůči pocitům a potřebám maminek našich malých pacientů. Také budu umět daleko 
lépe a přesvědčivěji pomoci při obtížích s kojením a s péčí o miminka vůbec, v tom-
to ohledu je vlastní zkušenost naprosto zásadní. A je jasné, že budu mít už navždy 
zvláštní slabost pro dvojčátka.

Zkuste jednoduše popsat, co se honí hlavou neonatoložce, která stojí u svého mi-
minka v inkubátoru? Jak jste to prožívala?

První dny po porodu byly trochu zvláštní. U inkubátoru, kde ležely moje děti, jsem 
si připadala spíše jako lékařka než jako matka. Rozhodně jsem necítila nějaký náhlý 
příval štěstí a lásky, všechno to přicházelo postupně. Možná to bylo způsobeno tím, 
že jsem děti porodila akutním císařským řezem v celkové anestezii a viděla jsem je 
až druhý den. Dodnes mě mrzí, že jsem je nemohla vidět hned po porodu.

Také jsem měla trochu výčitky, že jsem děti porodila předčasně. Myslím, že po-
dobnými stavy si projde většina žen po předčasném porodu, ale příliš o tom nemlu-
ví. Je těžké přiznat, že ke svému dítěti v prvních chvílích nic moc necítíte.
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Jsou nějaké konkrétní věci, které vám došly až v momentě, kdy jste se sama stala 
maminkou předčasně narozených dětí? Myslím tím, možná lékař některé podstat-
né věci nevnímá, přitom pro rodiče jsou zásadní…

Došlo mi, jak těžké je pro matku odloučení od jejích dětí. Myslím, že je opravdu 
nutné vytvořit maminkám předčasně narozených nebo nemocných novorozenců na 
neonatologickém oddělení vhodné podmínky, aby mohly se svými miminky trávit co 
nejvíce času v prostředí, které je příjemné a motivující.

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

Když se děti rodily, měl zrovna službu, takže se o ně staral doslova od první mi-
nuty jejich života. Myslím, že měl velký strach, ale naštěstí jsme obdobím nezralosti 
i prvním rokem života propluli naprosto zdraví a bez jakýchkoliv komplikací.

Jsou silnější muži – tátové –, nebo naopak ženy – matky –, kterým se potomek 
narodí příliš brzy?

Na to je jednoznačná odpověď. Silnější jsou ženy. Je to přirozené, to ony jsou s dí-
tětem fyzicky spojeny již řadu měsíců před porodem. Díky hormonům a vrozeným 

 foto Lenka Seničová
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instinktům dokáží mat-
ky překonat celou řadu 
překážek a bojovat spo-
lečně se svým předčas-
ně narozeným nebo ne-
mocným miminkem.

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

Jak se vašim dětem daří nyní? Užíváte si rodičovskou dovolenou, nebo se vám po 
„adrenalinové“ práci stýská?

Děti rostou jako z vody a já si to s nimi doma užívám, mám z nich obrovskou ra-
dost. Po práci se mi samozřejmě stýská. Ale na druhou stranu si neumím představit, 
že bych ta moje miminka, která jsou pořád ještě kojená a zcela závislá na mé pří-
tomnosti, dala do jeslí nebo na starost nějaké chůvě a vrátila se do každodenní pra-
covní rutiny na klinice. Dříve jsem trochu zpochybňovala význam dlouhé rodičovské 
dovolené, která je v podstatě českým unikátem, no a teď jsem za ni ráda (úsměv). 
Nestresuji se, vím, že za pár let navážu tam, kde jsem před porodem skončila.

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

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

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

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

Autorka rozhovoru: Mgr. Petra Kašparová, redaktorka Nedoklubka

 foto Lenka Seničová

PŘEDČASNÝ  POROD
ROZHOVORY S RODIČI PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ



194

Pepíček narozený  
ve 23. týdnu těhotenství
Příběh rodiny Holoubkových

Jarko, vaše cesta k miminku byla náročná. Po prvním potratu jste musela absolvo-
vat revizi dělohy, co následovalo?

Bohužel jsem měla komplikace a musela jsem o dva dny později na sál, pro-
tože jsem měla velké bolesti. Po druhé revizi dělohy jsem neměla několik měsíců 
menstruaci.

Lékaři vám diagnostikovali takzvaný Ashermanův syndrom, který vzniká v důsled-
ku poškození dutiny děložní. Měla jste dělohu plnou srůstu a musela podstoupit 
další dvě operace. Lékaři vás tehdy upozornili, že Ashermanův syndrom může být 
komplikací v dalším těhotenství. Jak se vyvíjelo po dvou zamlklých potratech třetí 
těhotenství?

Byla jsem šťastná, když jsem překonala první trimestr a vše se zdálo v pořádku. 
Týdny utíkaly jako voda a já si od samého začátku užívala těhotenské nevolnosti, 
občasné nechutenství a stavy obrovské únavy. I přes veškeré tyto běžné těhotenské 

PŘEDČASNÝ  POROD
ROZHOVORY S RODIČI PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ



195

neduhy jsem si jiný stav užívala. Všechny kontroly navíc dopadly na jedničku a nic 
nenasvědčovalo předčasnému porodu, který se blížil.

Koncem května mi začalo tvrdnout břicho, které najedou ztěžklo a bylo jako 
kámen. Nevěnovala jsem tomu ale velkou pozornost, protože jsem byla teprve v po-
lovině těhotenství, kdy takové tvrdnutí bývá časté, a navíc u mě se to stávalo tak jed-
nou za den. Bohužel tento stav se začal během jednoho dne opakovat častěji, do té 
doby to bylo pouze jednou denně. Bylo 31. května večer a břicho mi začalo tvrdnout 
stále víc a víc. Rozhodla jsem se, že pojedu do nemocnice na pohotovost. Myslela 
jsem si, že dostanu magnezium a pojedu domů, bohužel jsem se mýlila. Skoro čtyři 
měsíce před termínem porodu mi odešla hlenová zátka a začalo tvrdnout břicho. 
V nemocnici už si mě nechali.

Ještě před odjezdem na pohotovost vám odešla hlenová zátka. Lékař v porodnici, 
který vás prohlédl, zkonstatoval, že to vypadá na předčasný porod?

Nechal mi napíchnout kapačku na zastavení porodu a sestřička mi píchnula první 
dávku kortikoidů na urychlení dozrání plic miminka. Protože kolínská nemocnice 

Pepíček prospívá velmi dobře.  foto CNN Prima NEWS
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nemá neonatologii, zajistili mi transport RZS do Zemské porodnice u Apolináře 
v Praze. Do termínu mi zbývaly ještě čtyři měsíce.

Musel to být obrovský šok, představa, že by se miminko narodilo takto brzy, musela 
být velmi stresující. Byla jste na začátku 23. týdne těhotenství, miminko bylo ještě 
nezralé a šance na jeho záchranu téměř nulová. Jak vzpomínáte na ty jistě těžké 
chvíle?

Ležela jsem v porodním boxu, kapačka napíchnutá, srdce mi tlouklo, až jsem 
ho cítila v krku. Byla jsem 22 + 2, což znamená nízký týden těhotenství – šedá zóna. 
Přemlouvala jsem malého, aby v bříšku ještě vydržel. Další den vše vypadalo lépe 
a tvrdnutí břicha ustalo. Dopoledne mě převezli z porodního boxu na pokoj na 
oddělení rizikového těhotenství. Během dne jsem absolvovala vyšetření i ultrazvuk. 
Bohužel nález nebyl příliš pozitivní – hlenová zátka odešla, otevřená jsem byla na 
tři, čtyři prsty, plodová voda zatím neodtékala. Musela jsem další dny jen ležet na 
kapačce a modlit se. Za pár dní se tvrdnutí břicha vrátilo s ještě větší intenzitou, 
k tomu se objevilo špinění. Tehdy už byl porod nevyhnutelný. Lékaři nejprve chtěli 
zkusit přirozený porod koncem pánevním, ale nakonec museli přistoupit k akutnímu 
císařskému řezu. Pepíček se narodil 4. června 2020 v 10:17 jako extrémně nedo-
nošené miminko ve 22 + 6 týdnu těhotenství s váhou 610 g a délkou 30 centimetrů. 
I přes takto extrémně brzký příchod na svět dokázal sám dýchat pouze s podporou 
CPAP (podpora dýchání u novorozenců – pozn. redakce). Podle doktorů se celkem 
dobře adaptoval na svět. Pepíčkovy šance na přežití byly podle lékařů 50 : 50. Byla 
to příšerná bolest vidět ho napojeného na hadičkách. Byl tak malinký, nemohla jsem 
ho ani pochovat. Vyčítala jsem si, že jsem ho nedokázala v sobě udržet ještě pár 
týdnů. Zároveň jsme si ale uvědomili, že musíme udělat maximum, aby Pepíček svůj 
předčasný start do života zvládl. Měli jsme obrovské štěstí. Velké komplikace se nám 
vyhnuly. Pepíček byl velký bojovník. V nemocnici strávil 104 dnů. Samozřejmě jeho 
stav byl jako na houpačce. První tři dny byl na podpoře dýchání, potom ho museli 
napojit na plicní ventilátor, na kterém byl poměrně dlouhou dobu. Měl nitrožilní ka-
tetr a musel dostávat několik krevních transfuzí. Prodělal také nějaké infekce a měl 
výrazně otevřenou dučej na srdíčku. (Botallova dučej je céva, která spojuje plicnici 
a aortu a po porodu se má sama uzavřít, pozn. red.). Srdíčko víc pracovalo, otekl, 
rychle nabíral na váze a dostatečně se mu neprokrvovaly ledviny. Naštěstí zabrala 
antibiotika a Pepíček to všechno zvládl.

Pepíček že ač měl nelehký start a bylo to s ním jak na horské dráze, tak vše 
zvládl a je úplně zdráv. Co se týče rehabilitace, cvičil jen pár cviků asi 5 měsíců, 
pak už cvičit nemusel a jen jsme docházeli na kontrolu a dolaďovali detaily. Ma-
minky věřte, že i když ten začátek vypadá hrůzostrašně, je tu pořád naděje, že to 
miminko zvládne.

Autorka rozhovoru: Martina Richterová, Prima CNN
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Preeklampsie, HELLP syndrom 
u prvorozené dcery, syn donošený  
do 38. t. t.
Příběh Lenky Tomanové

Pamatuji si to jako včera, těšila jsem se na prohlídku u své gynekoložky. Odcházela 
jsem ale naprosto zdrcená, svíral mě strach a obrovské obavy. Moje lékařka mi 
oznámila, že holčička, kterou čekám, je menší, než má být, trpí růstovou retardací, 
živiny má na týden. Je nutný okamžitý porod a okamžitě je nutné jet do nemocnice. 
Preeklampsie, cizí slovo, které jsem slyšela prvně v životě a které mi následující dny 
běhalo hlavou snad každou vteřinu.

Kdybych tehdy věděla, co vím dnes (ano, zpětně je vše prožité jaksi veselejší, 
snadnější a méně bolestné). Kdybych věděla, že:

 M nesmím nic hledat na internetu, je to totiž to nejhorší, co můžeme dělat,
 M nesmím poslouchat „odborníky“, kteří nikdy medicínu nestudovali a nic neví,
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 M nesmím podléhat strachu a nesmím se 
obviňovat (ano, jde to těžko, ale zkuste 
to, uleví se vám), snažte se udržet v co 
největším klidu.
A kdybych věděla, že musím věřit svému 

miminku a sobě, že to zvládneme, bylo by mi 
přece jen o něco lépe.

Opakujte si to pořád dokola, víra ve vás 
a hlavně vaše miminko je to nejdůležitější. 
Důvěřujte svému lékaři a týmu, který se sta-
rá o vaše miminko, protože oni jsou ti, kteří 
dávají křídla našim snům, abychom se mohli 
těšit na náš společný odchod domů. I když 
cesta za tímhle snem bude náročná (bude, 
bude dlouhá a těžká, ale vy ji zvládnete).

Od zjištění naší diagnózy uplynulo dlou-
hých 7 dní. Celou dobu jsem byla v nemoc-
nici. Hlavou mi běhalo vše možné. Pre-
eklampsie, nemoc, která nebolí. Oteklé nohy máme v závěru těhotenství asi všechny, 
cítila jsem se po fyzické stránce dobře. Nic mi nebylo, říkala jsem si. Dokonce jsem 
si říkala, proč mám být v nemocnici, že mi přece nic není.

V nemocnici mě čekaly každodenní kontroly, návštěvy primáře a mé neutuchající 
dotazy, co bude dál. Byla jsem v 32. týdnu, váhový odhad Elišky byl cca 1 300 g 
(dnes vím, že se rodí i mnohem menší miminka, mně tehdy přišlo jako naprosto 
nemožné, aby se někdo tak maličký narodil). Modlila jsem se za každý den navíc. 
Druhý den pobytu v nemocnici pan primář rozhodl po konzultaci s neonatology 
o podání léku na dozrání plic (kdyby se Eli musela narodit), to mě tehdy vyděsilo 
ještě víc. Po 4 dnech padlo rozhodnutí: „Rozvíjí se Vám HELLP syndrom, začíná to být 
nebezpečné, musíme rodit.“ Po převozu na porodní část oddělení se mi však přití-

žilo, tlak stoupl ještě výš, a byl tak 
nutný akutní císařský řez. Elinku 
jsem viděla pár vteřin, pamatu-
ji si větu: „Dejte jí pusu a my si ji 
odvezeme.“ Pár hodin po porodu 
za mnou byl neonatolog, zprávy 
byly dobré, Eliška dýchala sama, 
nebyla třeba intubace, dosta-
la první mlíčko a je v pořádku, 
i když maličká. Místo avizovaných 
1 300 g, vážila 1 170 g, pár hodin 
po porodu zhubla na 1 070 g.
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Přítel ji viděl jako první, nahrál mi video a já si říkala, že tohle nemůže být možné. 
Můj zdravotní stav se po porodu rapidně zhoršil. Krevní tlak mi stoupal dál, moc 
si tedy z prvního dne po porodu nepamatuji. Rekonvalescence byla náročná, ale 
neměla jsem moc čas ani myšlenky myslet sama na sebe, co mě bolí či nebolí. 
Druhý den po porodu jsem se byla na Eli podívat, byla tak maličká, bála jsem se jí 
dotknout, bála jsem se, že jí ublížím. Sestřičky na neonatologii byly mojí obrovskou 
podporou, dodnes za nimi s Eli rády chodíme, na neonatologii vzniklo několik našich 
vzácných přátelství, řekla bych, že na celý život. Vězte, že budou oporou i pro vás.

Moje dcera Eliška strávila na neonatologickém oddělení 42 dní. Nejdelších, nej-
těžších a zároveň nejšťastnějších 42 dní v mém životě. Nejšťastnějších dní, protože 
jsem měla štěstí, že si tahle slečna vybrala za mámu právě mě.

Měli jsme velké štěstí, naše holčička se narodila zdravá, ale tak strašně maličká. 
Začalo každodenní počítání gramů do vysněné váhy a odchodu domů. Čím delší to 
bylo, tím náročnější se mi vše zdálo.

Do nemocnice jsem docházela každý den na klokánkování a péči o Elinku. Strach 
vás bude provázet asi celou dobu a je normální. Já se bála chodit do nemocnice za 
Eli, bála jsem se i odcházet. Často jsem přede dveřmi stála několik minut, než jsem 
měla odvahu jít dovnitř. Když se zase chýlil čas jít ten den domů, bála jsem se odejít. 
Bála jsem se každého zazvonění telefonu, že přijdou špatné zprávy. Bála jsem se 
tolik, že jednou v noci musel přítel volat na JIP, aby zjistil, co Eliška. Tolik mě ovládal 
strach. Zkuste bojovat se strachem, který máte sami v sobě. Strach je přirozený, ale 
nesmí vás pohltit.
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Klokánkujte, pokud to půjde, vám i miminku to dodá spoustu síly. Nikdy jsem 
necítila takový příval štěstí, jako když jsem měla svoji holčičku v náručí. Takto nám 
to vydrželo dodnes. To zvláštní pouto, které snad nikdy nic nezlomí. Eliščin pobyt na 
neonatologii nás neskutečně moc naučil, a to jak péči o tak malé miminko, tak být 
připravený skoro na všechno a těšit se na každou společně strávenou chvíli.

Jak zvládnout rizikové těhotenství?  
Nehledejte odpovědi, které mnohdy ani nelze nalézt.

Proč já? Proč moje miminko, proč se to děje nám? Prostě se to děje, je to realita, 
která nás trápí, ale strach nás nesmí přeprat. Máme toho největšího bojovníka, 
malého človíčka, který má obrovskou chuť žít. Toto mi kdysi řekl jeden velmi moudrý 
pán, dědeček mé Elišky, a dodal mi tím moc síly.

Neposlouchejte nic jiného, představujte si první společné chvíle doma a věřte, 
věřte, věřte.

Mnohdy se nám v hlavě rojí otázky, jestli je pravda, že…? Na mnoho z nich odpoví 
jen čas, protože miminko potřebuje čas. Čas, aby mohlo nabrat sílu a mohli jsme 
být spolu.
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Naše společná budoucnost ne-
bude možná vždy růžová, snadná, 
ale život snadný není. Věřte, že po 
každém dešti vyjde sluníčko a při-
jde zase krásný den. I vám sluníčko 
vyjde, i když to někdy může trvat 
déle.

Zkuste myslet pozitivně, sdílejte 
své obavy s někým, kdo má po-
dobnou zkušenost. Skupina Ne-
doklubka na Facebooku pomohla 
mně, myslím, že pomůže a podpo-
ří i vás. Moc mi rovněž pomohla 
i knížka Vítej Kulíšku.

Druhé těhotenství pro mě bylo 
velkým „strašákem“, moc jsem se 
bála a pokládala si otázku, zda 
mohu riskovat, že se podruhé bude 
situace opakovat. Kde vezmu sílu 
to zvládnout? Toto rozhodnutí vám 
nikdo neulehčí, určitě je ale důležité podniknout vše, co půjde, pro to, aby se riziko-
vé těhotenství neopakovalo. Nám se to díky Nedoklubku a vzácné Lucce Žáčkové 
povedlo. Díky za to!

Preeklampsie se nedá léčit, nedá se jí moc předejít, dá se ale oddálit, a to poměr-
ně úspěšně. Nám se podruhé podařilo se nemoci vyhnout, Eliška se tak těší z brášky 
Vojtíška, který se narodil v 38. týdnu. Jako naprosto zdravý 2,5kilový kluk. Mé druhé 
těhotenství bylo bez jediné známky preeklampsie.

Věřím, že každý okamžik našeho života nám má něco dát, něco nás naučit. Eliščin 
nečekaný, rychlý příchod na svět mě naučil, co je v životě opravdu důležité.

Přeji vám, abyste na své cestě potkali tak skvělou gynekoložku, jako byla ta má. 
Nikdy nebudu schopna popsat vděk ke své lékařce, která mi byla celou dobu velkou 
oporou, dodávala mi sílu a víru, že my to zvládneme. Ženě, která zaujímá čestné 
místo v našem životě – MUDr. Zoja Roháčová Čurilová.

Věřím, že neonatologie je místem, kde potkáváme anděly. Anděly v podobě lé-
kařů a sestřiček. Jsou to ti nejlepší lidé, jaké na vysněné cestě domů můžete potkat.

Velmi ráda bych poděkovala těm našim andělům: MUDr. Zdeňku Vaňkovi, 
MUDr. Mirce Skýpalové, Lence Hourové a Andree Horákové z neonatologického 
oddělení Karlovarské krajské nemocnice.

A také velké poděkování patří MUDr. Patriku Šimjákovi z rizikového oddělení ne-
mocnice u Apolináře za to, že napodruhé to vyšlo a úspěšně jsme se preeklampsii 
vyhnuli.
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Ashermanův syndrom  
a následný předčasný porod  
ve 29. týdnu těhotenství
Příběh Nikoly Knappové

Náš příběh jsem se rozhodla sepsat proto, abych dala naději všem ženám, které 
mají tuto nemoc. Jelikož na internetu není mnoho informací a šťastných konců s tou-
to diagnózou, tady je jeden z nich…

Špatná zpráva po prvním porodu

Mé první těhotenství před třemi lety probíhalo naprosto bez problémů. Otěhotněla 
jsem krátce po vysazení antikoncepce a po celých 9 měsíců jsem neměla jedinou 
komplikaci. Syn Mareček se narodil 2 dny po termínu. Vážil 3 360 gramů a měřil 
51 cm. Vše by bylo zalité sluncem, kdyby nepřišla špatná zpráva na kontrole po šes-
tinedělí. „Neodloučila se vám placenta a je nutná revize,“ sdělila mi paní doktorka. 
Diagnóza zněla: rezidua post partum.

Ashermanův syndrom

Menstruaci jsem měla očekávat nejdéle měsíc po ukončení kojení. Kojila jsem ne-
celý rok, a tak jsem si tím nelámala hlavu. Když se ale menstruace nedostavila ani 
druhý měsíc po odstavení syna a do toho mi začínaly čím dál větší křeče a bolesti 
břicha, objednala jsem se na gynekologii. Tam jsem se poprvé dozvěděla, že mám 

pravděpodobně Ashermanův 
syndrom a je nutná operace. Ni-
kdy předtím jsem něco takového 
neslyšela a cestou domů jsem si 
rychle googlila, co to proboha je. 
Ashermanův syndrom jsou v pod-
statě srůsty dělohy, které zabra-
ňují nejen menstruačnímu krvá-
cení, ale také způsobují z velké 
míry i neplodnost. V mém případě 
je způsobila nešetrná revize po 
šestinedělí, při které mi byla ode-
brána placenta i se sliznicí. Jediné 
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řešení, jak lze tyto srůsty odstranit, je 
chirurgická operace – hysteroskopie.

Operační zákrok se vydařil

Na hysteroskopii jsem se objednala 
do porodnice u Apolináře. Operoval 
mě úžasný pan prof. MUDr. David 
Kužel, CSc., se kterým jsem dodnes 
v písemném kontaktu a podávám 
mu s vděkem zprávy o svém druhém 
synovi. První hysteroskopie dopadla 
dobře. Jednalo se o operaci v celko-
vé narkóze, během které jsem si na 
doporučení pana doktora nechala 
aplikovat (pojišťovnou nehrazený) 
Hyalobarrier Gel, který měl zabrá-

nit dalším srůstům. Ukázalo se, že následkem nešetrné revize po porodu došlo ke 
srůstům dělohy v celé její zadní stěně. Několik měsíců jsem užívala Estrofem, aby 
došlo k obnovení poničené sliznice.

Po druhé kontrolní hysteroskopii mi bylo sděleno, že srůsty se podařilo odstranit 
a sliznice se pomalu začíná obnovovat. Šance na další těhotenství byla 50 : 50. Pan 
doktor si přál v případě těhotenství podat zprávu.

Druhé těhotenství na sebe nenechalo dlouho čekat

Po roce od hysteroskopie jsme se s manželem rozhodli tomu nechat volný průběh, 
jak se říká. Nechtěla jsem se na nic upínat a spíše jsem počítala s tím, že se nám to 
nepodaří a přistoupíme k IVF. I přes nelichotivou diagnózu Ashermanova syndro-
mu se mi podařilo přirozeně otěhotnět hned ve třetím cyklu! Jenže při pohledu na 
pozitivní těhotenský test jsem vnitřně cítila, že něco není v pořádku, že to prostě není 
to samé jako při prvním těhotenství… Nedokážu ten pocit popsat. Bylo mi zvláštně, 
na zvracení bez zvracení, byla jsem unavená a stále jsem slabě špinila. Doktorka 
mi proto nasadila Utrogestan.

První velké krvácení se objevilo ve 14. týdnu těhotenství

Manžel mě vezl okamžitě do porodnice, myslela jsem, že je konec, a báli jsme se 
nejhoršího. Malý bojovníček mi ale už na začátku ukázal svou neuvěřitelnou sílu 
a odhodlání bojovat, a tak nás velmi překvapilo sdělení doktorů, že miminko je 
naprosto v pořádku. Srdíčko mu tlouklo, velikost plodu odpovídala, jen placenta 

PŘEDČASNÝ  POROD
PŘÍBĚHY



204

byla příliš nízko. Po 4 dnech jsem byla propuštěna domů s doporučením co nejvíce 
odpočívat a ležet. Ono se to řekne, ale hlídat u toho dvouapůlleté dítě, to s odpo-
činkem moc dohromady nejde… Byla jsem ale šťastná, že jsem doma.

Druhé krvácení se objevilo v červenci ve 23. týdnu

Bylo ještě silnější než to první. Opět stejný scénář – 4 dny v nemocnici na kapačkách, 
které krvácení zastavily, a propuštění domů s doporučením odpočívat. Příčina kr-
vácení se ani tentokrát nepodařila objasnit.

Těšila jsem se, až konečně skončí horké léto, první syn Marek nastoupí v září do 
školky a já budu moct opravdu naplno odpočívat a pomalu chystat výbavičku.

Ve 27 + 6 t. t. nastaly komplikace

V noci 2. září mi začalo bolestivě tvrdnout břicho. Přisuzovala jsem to nervozitě 
z prvního školkového dne. Když se ale bolesti následujícího dne stupňovaly a začaly 
být pravidelné, jela jsem pro syna do školky a z ní ihned do porodnice. Při vyšet-
ření jsem už měla pravidelné kontrakce, a navíc test potvrdil odtok plodové vody, 
a tak následoval okamžitý převoz do VFN Apolinář, kde jsem do večera čekala na 
porodním boxu, co se bude dít dál. Doktoři mi okamžitě nasadili antibiotika a dělali 
potřebná vyšetření.
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Nakonec jsem byla v noci přelo-
žena na oddělení rizikového těho-
tenství. Doktor mi po všech mož-
ných vyšetřeních řekl, že s největší 
pravděpodobností porodím před-
časně, a to ve velmi blízké době, 
proto mi byly okamžitě nasazeny 
kortikoidy na dozrání plic miminka 
a provedena tokolýza, která měla 
zastavit kontrakce. Celou noc 
jsem skoro nespala, nebyla jsem 
připravena přijmout skutečnost, 
že se prďolka může každou chvíli 
narodit (v tu chvíli jsme dokonce 
neměli ani vybrané jméno), sotva 
jsem pobírala, co se vše za jeden 
den stalo.

Odtok plodové vody se nepotvrdil

Druhý den ráno mě vyšetřil pan doktor Michal Koucký, který na základě UTZ vyloučil 
odtok plodové vody (test předchozího dne byl falešně pozitivní) a hlavně mi sdělil, 
že malý je v pořádku, odpovídá váhou i rozměry, jen je polohou napříč a pod sebou 
má pupečníkové kličky. „Proto pokud dojde k porodu, bude to císařský řez,“ sdělil 
mi a ujistil mě, že udělají vše pro to, aby těhotenství prodloužili co nejdéle. „Buďte 
trpělivá a vydržte,“ dostala jsem nařízeno pouze ležet. Vyšetření se minimalizovala 
jen na ta nejnutnější, aby se nedráždila děloha. Spodem mě nevyšetřovali vůbec, 
aby nepraskla plodová voda. Na ultrazvuky mě vozili na kolečkovém křesle.

Ještě ten samý den se můj stav stabilizoval a kontrakce ustaly. Přestala jsem 
zároveň cítit pohyby miminka. Prášky jsem měla k snídani, obědu i večeři, modřiny 
na obou pažích od nekonečných odběrů a po psychické stránce mi bylo příšerně. 
Jsem přesně ten typ člověka, který má rád vše nalajnované a ví, na čem je, nerada 
žiju v nejistotě, takže ani povzbuzující slova lékařů, abych byla trpělivá, mi na klidu 
moc nepřidala. Nejvíc mi chyběl Mareček.

Tvrdnutí břicha se vrátilo

Po 3 dnech mi začali snižovat kapačku tokolýzy a mně začalo opět pomalu tvrdnout 
břicho. Doktoři rozhodli ještě jednou nasadit tokolýzu s tím, že potřetí mi ji už dát 
nemohou (není dobrá ani pro mě ani pro miminko, navíc mi způsobovala šílené 
bušení srdce – v noci jsem se budila, jak kdybych uběhla maraton).
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Poslední dávku jsem dostala 
šestý den pobytu na rizikovém od-
dělení. Sedmý den odpoledne jsem 
už více a více cítila pohyby a tušila, 
že se něco začíná dít. Ten den jsem 
měla ještě naplánovaný ultrazvuk, 
podle kterého se opět (v případě, 
že nastane porod) rozhodlo o cí-
sařském řezu, protože malý byl 
stále v příčné poloze s pupečníkem 
pod sebou. Psala jsem ještě kama-
rádce, jak vůbec císařský řez pro-
bíhá, na co se mám připravit. Měla 
jsem za sebou jen přirozený porod.

Porod se více oddálit 
nepodařilo

V půl osmé večer mi začaly pravi-
delné kontrakce, v devět už jsem 
bolestí zvonila na sestru a o půl 
hodiny později mě už vezli na sál – 
tedy porodní box. Byla jsem ote-
vřená na 4 cm a měla kontrakce 
po pěti minutách. Na porodní box 

za mnou přišel pan doktor Michal Mára, udělal rychle poslední ultrazvuk a dal mi 
nečekaně na výběr: „Buď pojedeme okamžitě na sál a bude to císařský řez v cel-
kové narkóze, nebo můžete rodit přirozeně.“ Nevěřila jsem vlastním uším. Malý 
vyslyšel moje prosby a po odpoledním ultrazvuku se ještě otočil hlavičkou dolů. 
Samozřejmě jsem chtěla rodit přirozeně. Doktor mi řekl, že mi tuto volbu dává 
pouze proto, že jsem druhorodička, ale že pokud by nastaly komplikace, pojedeme 
okamžitě na sál. Souhlasila jsem a volala rychle manželovi, aby za mnou vyrazil 
z Jablonce. Cesta do Prahy mu měla trvat přes hodinu a půl. Byla jsem na porodním 
boxu sama jen s porodní asistentkou a čekala jsem, co se bude dít.

Strach o malého byl obrovský

Doktoři z ARO před mou postel mezitím přivezli resuscitační vozík plný hadiček 
a přístrojů a mě v tu chvíli přepadl hrozný strach. Věděla jsem, že to zvládnu, ale 
bála jsem se hrozně o malého, aby byl v pořádku. Během povídání si s porodní 
asistentkou mi z ničeho nic po čtvrt hodině praskla voda a v tu chvíli jsem věděla, 
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že je opravdu zle, protože půjde o vteřiny. Kolem mě se seběhla spousta doktorů 
a zavelelo se jet okamžitě na operační sál. Porodní asistentka celou dobu zatlačo-
vala pupečník, který se rval ven.

Tento úsek zkrátím, byly to nejhorší a nejdelší vteřiny v mém životě. K sekci ne-
došlo. Nestihlo se to. Kontrakce byly už tak silné, že jsem ho porodila přivázaná na 
operačním stole během jediné kontrakce. Zbývalo prý pár vteřin, než mě aneste-
ziolog uspal. V tu chvíli jsem si přála jen slyšet, že malý je v pořádku a že žije. Jenže 
jsem ho neviděla ani neslyšela. Byl okamžitě převezen na ARO a můj úkol byl porodit 
placentu, což bylo ze všeho nejhorší. Manžel porod nestihl. Přišel 10 minut po tom, 
co mě převezli z operačního sálu zpět na porodní box.

Tobias přežil!

Po chvíli přišel pak doktor neonatologie z ARO sdělit krátkou informaci, že Tobias si 
zatím vede dobře, má podporu dýchání a je možné ho na chvilku vidět v inkubátoru 
na ARO. Manžel s ním odešel a já ležela na boxu a čekala. Po několika dlouhých 
minutách přišel a ukázal mi konečně fotku malého v inkubátoru.

Nebylo tam téměř nic vidět, jen malá hlavička s čepičkou, byla jedna hodina ráno, 
všude byla tma. Po další hodině jsem šla do sprchy a pak byla převezena na oddělení 
šestinedělí. Celou noc jsem téměř nespala a čekala na ráno, až bude vizita a já budu 
konečně moci jít za malým. Těšila jsem 
se a bála zároveň. Na ten moment ni-
kdy nezapomenu. Pod kupou bílých 
plyšových ručiček tam spinkalo to nej-
malinkatější miminečko, jaké jsem kdy 
viděla. Moje miminko. Miminko vážící 
1 060 gramů a „velké“ 36 cm. Byla vi-
dět jen hlavička, na které byla bílá če-
pička s hadičkou vedoucí na nosánek. 
NCPAP, jak mi později vysvětlila sest-
řička. Doktoři malého chválili, že pro 
začátek si vede velmi dobře. Apgar 
score měl skvělých 8-9-9!

Problémy s dechem

Po pár dnech od porodu jsem se do-
zvěděla i příčinu předčasného poro-
du. Příčinou byl začínající zánět pla-
centy a plodových obalů. Podle pana 
doktora to možná souviselo s těmi 
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předchozími operacemi na děložním hrdle. Tobias naštěstí neměl žádnou infekci 
a všechna vyšetření dopadla dobře. Jediné, co nezvládal, bylo dýchání. Ze začát-
ku byl 4 dny na NCPAPu, potom si zkusil jeden den dýchat sám, ale nakonec byl 
nekonečných 57 dní na Vapothermu. Tento „společník“ nás provázel přes všechna 
oddělení (ARO, JIP, IMP2). Když už mu Vapotherm dělal společnost i na začátku 
36. gestačního týdne a plíce podle RTG stále vývojem neodpovídaly současnému 
týdnu, byla mu diagnostikována bronchopulmonální dysplazie a rozhodlo se o za-
hájení oxygen terapie.

Mluvilo se dokonce i o možnosti, že půjdeme domů s kyslíkovou bombou, ale 
k tomu naštěstí nakonec nedošlo. Zhruba po dvou týdnech inhalování (Ventoline 
a Flixotide) přišlo konečně viditelné zlepšení a Tobi měl Vapotherm na nejnižších 
21 % se saturacemi kolem 99. Na trénování kojení ho nepotřeboval vůbec, když cítil 
maminku, dýchal krásně. V 38. týdnu už dokázal dýchat sám a Vapotherm byl ofi-
ciálně odpojen.

Je to náš velký miláček, neskutečně šikovný a hodný

Od začátku jsem pro něj vytrvale odsávala mateřské mléko, dokonce už druhý den 
měl moje, ale plné kojení jsme spolu zvládli až při mém přijetí na pokoj. Všechny 
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pokusy o přikládání při Vapothermu 
byly v podstatě jen na trénink, pro-
tože nezvládal dýchat a pít zároveň. 
Hrozně moc jsem si přála kojit tak 
jako u prvního syna, což se nám na-
konec za pomoci sestřiček a laktač-
ní poradkyně podařilo a já jim za to 
moc děkuji.

Konečně jsme šli domů!

Po odpojení kyslíku jsme zkouše-
li častěji přikládat a kojit. Všechny 
předchozí pokusy o přikládání při 
Vapothermu byly v podstatě jen tré-
nink, protože nezvládal dýchat a pít 
zároveň. Plně kojit jsem začala až 
při přijetí na volný pokoj a ani na 
chvíli mě nenapadlo to vzdát. Po té-
měř 3 měsíčním odsávání mléka mě 
čekalo to nejkrásnější propojení mi-
minka a maminky a já si ty okamžiky 
naplno užívala. Domů jsme byli pro-
puštěni pár dní před termínem porodu. Spolu s naším bojovníčkem jsme si domů 
odnesli ještě léky na inhalace a inhalační masku. Rok jsme poctivě chodili na reha-
bilitace, absolvovali pneumologii, kardiologii a dodnes preventivně navštěvujeme 
rizikovou poradnu. Z důležitých vyšetření nás také čekala oční kontrola, protože 
během pobytu na neonatologii se zjistila retinopatie II. stupně. Všechny kontroly 
dopadly naprosto v pořádku a z Tobíka je krásný zdravý chlapeček, který všechno 
dohnal.

Lidé většinou na pobyt v nemocnici nevzpomínají rádi, já ale budu navždy vzpo-
mínat na podzim 2019, který jsme strávili u Apolináře, s vděkem a úctou k profesio-
nálům, kteří zachránili tak malého človíčka. Děkujeme s manželem z celého srdce 
a držíme palce všem, kteří touto náročnou a dlouhou cestou právě procházejí.
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Placenta previa,  
zkrácený děložní čípek
Příběh Dany Štaffové, DiS.

Psal se rok 2014, kdy jsme s přítelem zatoužili po miminku. Mně bylo 30 roků a říkala 
jsem si, že biologické hodiny začnou brzy tikat. Dvě odrostlejší dcery (9 a 7 let) jsem 
měla z předchozího manželství. Neměla jsem vůbec tušení, jak trnitá cesta k vytou-
ženému miminku povede… Přítel pracoval v zahraničí a domů jezdil v té době na 
pouhý týden v měsíci. Když po roce nedošla menstruace, byla jsem tou nejšťastnější 
ženou. Bohužel jen na pár týdnů, než mě přepadly neskutečné bolesti. Sedla jsem 
do auta a ihned odjela na pohotovost. „Musíme Vám bohužel sdělit, že v děloze není 
nic vidět, tudíž to vypadá na mimoděložní těhotenství.“ Přítel mě utěšoval, že příště 
to jistě vyjde. Já nechtěla čekat zase měsíce, rozhodli jsme se proto, že navštívíme 
kliniku reprodukční medicíny. Udělali nám všechna možná vyšetření a nic nebránilo 
tomu začít se stimulací k umělému oplodnění. Osm dní po embryotransferu jsem 
měla test pozitivní, ale asi za 2 týdny přišla ta stejná bolest jako tenkrát… Já už vě-
děla, oč jde, a v nemocnici mi odebrali i druhý vejcovod.

Věděla jsem, že příště to už vyjde, cítila jsem 
to a říkala jsem si, že už se ta bublinka nemá 
kam ukrýt. Měli jsme zmražených ještě několik 
embryí, tak hned, jak to bylo možné, jsme jeli 
znovu. Už jsem si to ani nepřipouštěla a zby-
tečně se netěšila. Brala jsem to tak, že buď, 
anebo. Koncem června v roce 2015 jsme si jeli 
pro naše štěstí. S přítelem jsme začali plánovat 
svatbu, abych přišla na jiné myšlenky, a týdny 
utíkaly. Zbývaly 2 týdny do svatby a já dostala 
teplotu a rozbolelo mě břicho. V nemocnici mi 
udělali spoustu vyšetření, ale na nic se nepřišlo. 
Poprosila jsem sestřičku o něco proti bolesti, šla 
to konzultovat s lékařem. Ležela jsem s velkými 
bolestmi a najednou jsem ucítila lupnutí a ne-
skutečnou úlevu. Byla to plodová voda…

Věděla jsem, že je zle, protože v 16. t. t. není 
miminko životaschopné přes jakoukoliv péči. 
Po duševně náročném porodu jsem naléhala, 
zda bych mohla miminko vidět, rozloučit se, 
ale bohužel mi nebylo vyhověno. Po dlouhém 
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naléhání mi aspoň řekli, že to byl chla-
peček… Náš Daneček… Sebrali mi kus 
mě a zhroutil se mi život. Připadala 
jsem si neschopná donosit miminko. 
Veškeré myšlenky na blížící se svatbu 
se vytratily a tlačila jsem na přítele, že 
se vdávat nechci. Chtěla jsem se uza-
vřít do sebe, nikomu nic nevysvětlovat 
a být sama, poprat se s tím bez lítosti 
okolí, bez jakékoliv pomoci. Musela 
jsem být silná, moje holky mě potře-
bovaly. Už tak snášely ztráty svých 
„sourozenců“ velmi špatně.

Svatba byla a zdálo se, že jsem se z toho dostala… Ale po pár dnech jsem se 
budila s nočními děsy, plakala a cítila se neschopná. Jenže já se lehce nevzdávám, 
vždycky jsem si vybojovala, co jsem chtěla. Postavila jsem se k tomu čelem a na 
leden 2016 domluvila poslední návštěvu na umělé oplodnění. Najednou vše bylo tak 
jiné. Nikdy jsem nevnímala, jak emočně silný je zážitek, když vidíte na velké obrazov-
ce uhnizďující se miminko. Vzpomínám si na slova pana doktora, když mi říkal: „Paní 
Štaffová, tohle je šampion.“ Teď už to bude mít šťastný konec, jen ta cesta do konce 

vlastně nebyla. Těhotenství bylo hodně 
hlídané, rizikové… Už od 13. t. t. jsem vě-
děla, že pod srdcem nosím chlapečka. 
Trápila mě vcestná placenta, která způ-
sobovala časté krvácení, a mě v nemoc-
nici na pohotovosti už znali, aniž bych jim 
musela něco předkládat. Vždycky jsem si 
tam poležela tak 3 dny, pak byla 5 dní 
doma v klidovém režimu a zase dokola. 
V této době jsem narazila na Nedoklub-
ko. Začala jsem se zajímat o předčasné 
porody, i když podle mého gynekologa 
mi nehrozil. Já chtěla být připravená na 
vše. Nastudovanou mapu neonatologic-
kého oddělení v Olomouci jsem měla do 
posledního detailu. Podle manžela jsem 
byla zbytečně hysterická, ale moje intui-
ce mi říkala něco jiného.

Byl pátek 15. 7. 2016 a u nás se chys-
tala velká oslava manželových 30. naro-
zenin. Chystal rožeň na vepříka, stoly pro 
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hosty a já za ním přišla s tím, že 
opět krvácím, ale že teď je to jiné, 
tak až si to v klidu dodělá, ať se 
převlékne z montérek a odveze 
mě tentokrát do olomoucké FN. 
Přístup personálu byl neskutečný. 
Tolik starostí a péče mi věnovali. 
Manžel se mnou mohl na vyšet-
řovnu, kde mi lékař udělal ultra-
zvuk a řekl, že to musíme ukončit, 
protože se mi odloučila placenta. 
Tuto větu jsem během dvou let 
slyšela tolikrát… Byla jsem ve 28. t. t. a prosila o záchranu našeho Ondráška. Po-
padly mě hysterie, panika, bezmoc a strašná bolest. Akutně mě převezli na sál. Po 
probuzení z anestezie a o 4 hodiny později jsem slyšela tu nejúžasnější větu. „Máte 
chlapečka, má 1 300 g a 35 cm, je v inkubátoru.“ Obavy mě ale nepřešly… Bude 
zdravý? Zvládne to? Nebude mít následky?

Všechno zvládl (a já taky) jen díky skvělému oddělení neonatologie v Olomouci. 
Každý den jsme za naším chlapečkem jezdili klokánkovat, chovat, hladit a trávit 
veškerý čas. Tolik emocí, radosti z pokroků, ale i smutku při loučení… Ta vidina, že 

každý den je blíž a blíž k domovu. 
V inkubátoru byl měsíc a 22 dní 
v postýlce. Postupně jsem začína-
la krmit lahvičkou s příslibem, že 
hned jak zvládne všechna krmení 
z lahvičky, můžeme si ho odvézt 
domů. Po 52 dnech jsme si z ne-
mocnice odváželi náš poklad, vel-
kého bojovníka, našeho šampiona. 
Dodnes vzpomínám na úžasnou 
péči ve FN Olomouc, na to rodinné 
zázemí, které nám tam bylo po-
skytnuto, podporu, lásku a hlavně 
záchranu našeho syna.

Když mě v červnu 2020 oslovila 
jedna úžasná zdravotní sestřič-
ka, zda bych nechtěla dělat pro 
FN Olomouc koordinátorku Nedo-
klubka, ani na vteřinu jsem neza-
váhala, protože spoustu síly a víry 
mi dala právě tato organizace.
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Rodičům na počátek jejich cesty 
životem s nedonošeným děťátkem

PhDr. Daniela Sobotková, CSc.
Lektorka pro hodnocení psychomotorického vývoje dětí raného věku

Nyní už jste se svým děťátkem v kontaktu nebo už o ně samostatně pečujete a tvo-
říte s ním nedílný celek – novou rodinu. Je proto důležité se plně zaměřit právě na 
současnost a snažit se, aby vaše maličké prospívalo a vyvíjelo se co nejlépe. A na 
této cestě bych vám ráda byla nyní alespoň trochu nápomocná.

Aby nová rodina dobře fungovala, musí být maminka i tatínek psychicky vyrov-
naní a zdraví. Jen tak budete mít pro své miminko dostatek sil a energie. Často je 
vysilující si myslet, že všechno musíte zvládnout sami, a uzavírat se se svými problé-
my před okolím. Naopak je potřebné své pocity a potřeby sdílet s ostatními, přijmout 
nabízenou pomoc nebo o ni požádat, jak se o tom zmiňuji ještě dále.

Rodič plný úzkosti, obav a smutku či zloby má změněné chování, aniž si to často 
uvědomuje. Také své okolí vnímá jinak, což mu ztěžuje správně pozorovat chování 
děťátka, porozumět řeči jeho tělíčka a na tyto dětské signály optimálně reagovat. 
Přitom je to ale velice důležité pro vytváření nejranější vazby mezi rodičem a dě-
ťátkem, která má velký význam pro jeho další život.

Do procesu vzájemného porozumění rodičů a děťátka vstupuje však často další 
nepříznivá okolnost ze strany dítěte. Nedonošená miminka jsou vlivem větší nezra-
losti svého nervového systému méně bdělá, jejich signály, které k rodičům vysílají, 
jsou často nejasné, případně rozporuplné a rodičům se dostává od nich méně od-
měňujících reakcí, což péči o miminko jen dále ztěžuje.

Nevěšte však hlavu, vždyť „učený z nebe nespadl“. Při opakujícím se kontaktu se 
svým maličkým bude postupně docházet k vzájemnému vylaďování vašeho chování 
s chováním děťátka. Aby však mohl tento proces dobře probíhat, měly by být ze 
strany rodičů splněny dvě důležité podmínky:
1) Rodiče by měli být psychicky vyrovnaní a odolní – zkrátka pokud možno v dobré 

pohodě a kondici.
2) Měli by dobře znát a umět pozorovat chování svého děťátka a vědět, kdy a jak 

k němu optimálně přistupovat, aby jejich péče zdárně přispívala k vývoji jejich 
potomka.
V této knize se proto snažím zaměřit pozornost rodičů právě na tyto dvě podmín-

ky. Přeji vám hodně sil při překonávání vaší životní zkoušky, která se vám postavila 
do cesty. Věřím, že vás nakonec osobně obohatí a posílí a jako vyzrálí rodiče vycho-
váte svého potomka v rodinném kruhu plném pohody a lásky.
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Jak si můžete sami 
pomoci v těžkých 
chvílích?

Na tuto otázku není samozřej-
mě jednoznačná odpověď. Ka-
ždý člověk je jedinečnou bytos-
tí. Přichází na svět s jedinečnou 
genetickou výbavou, v průbě-
hu života vyrůstá v určitém pro-
středí a přijde do styku s růz-
nými událostmi. To vše formuje 
jeho osobnost a způsob, jak se 
nejlépe vypořádat s náročnými 
životními událostmi a stresový-
mi situacemi.

Z tohoto pohledu je jasné, 
že každému budou vyhovovat 
jiné postupy a techniky, jak se 
zklidnit, případně některé více 
a jiné méně. Někdo si najde 
příjemné, klidné místo, kde mu bývá dobře a nikdo ho neruší, pěstuje jógu či nějaký 
způsob meditace nebo se soustředí na nějakou tvorbu, např. malování, hraní na 
hudební nástroj. Jiný jde na procházku do přírody, která ho nabíjí energií, nebo si 
jde zaběhat. A dalšímu je dobře ve společnosti někoho jiného, např. při provozování 
kolektivního sportu, nebo si jen zatančí s partnerem při poslechu hudby. Repertoár 
činností je opravdu velký a záleží na vás, čemu dáváte přednost.

Chtěla bych ale upozornit ještě na jednu důležitou činnost, která vede ke zklidnění 
a které se můžete věnovat kdekoliv a kdykoliv – je to dýchání.

Dechová cvičení

Dýchání je jediný pochod v těle, který může probíhat buď zcela automaticky (dýchá-
me, aniž si to uvědomujeme), nebo ho můžeme ovládat naší vůlí. A právě vědomé 
dýchání nás nyní bude zajímat.

Měli bychom vědět, že velké, hluboké nádechy nebo zrychlené dýchání nás spíše 
aktivují, ale nezklidňují. Takže rady jako „rychle to rozdýchej“ nebo „zhluboka se 
nadechni“ zde nejsou vhodné. Proti stresu jsou naopak dechová cvičení založená 
na výdechu a také na jeho pravidelnosti. Pro navození klidu se doporučuje zkombi-
novat dlouhý výdech a krátkou či delší pauzu po nádechu, případně udělat pauzu 
i po výdechu. Na uklidnění mají tedy vliv pravidelnost dechu, výdech a pauzy se 
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zadrženým dechem, a to hlavně mezi nádechem a výdechem. Existují různé vzorce 
takovýchto dechových cvičení, které zde uvádím.

Uvedená čísla představují rytmy, nejedná se nutně o vteřiny. Každý by si měl najít 
své vnitřní tempo a podle něj si upravit délku nádechu, výdechu a zádrží. Dýchání 
by vás nemělo zatěžovat, naopak byste měli cítit postupné uvolnění a pohodu. Pro 
zvýšení účinku se doporučuje při výdechu vydávat dlouhý táhlý zvuk, např. známou 
mantru ÓM, ale může to být i různé vibrační mručení, což lépe vede k uvolnění plic 
a okysličení krve. Zároveň dochází ke stimulaci tzv. bloudivého nervu, jehož aktivace 
je základem pro uklidnění nervového systému.

Dechová cvičení se provádějí obvykle vsedě, v tureckém, lotosovém sedu nebo 
na židli, přičemž páteř by měla být narovnaná. Důležité při tom je, abyste dýchali 
jen nosem. Dýchání nosem lépe okysličuje organismus a vede ke zklidnění. Navíc 
takové dýchání lépe aktivuje hlavní dýchací sval – bránici, která je propojena s no-
sem nervem.

Dále je důležité vědět, že je lepší dýchat do břicha než do hrudníku – mluví se 
o tzv. bráničním dýchání, které spouští v těle mnoho pozitivních reakcí, jako je např. 
zvýšení produkce antioxidantů, snížení srdečního tepu apod. Dýchání do břicha není 
žádná nová speciální technika, ale návrat k přirozeným vzorcům. Dýchají tak nej-
menší děti, které nejsou schopny dýchat třeba jen do hrudníku. Můžeme pozorovat, 
že lidé ve stresu dýchají do horní části hrudníku, jejich dech je zrychlený a probíhá 
ústy, a právě toho bychom se měli vyvarovat.

Můžete tedy např. večer zkoušet dlouhé výdechy se zvukem a přes den některé 
z výše uvedených vzorců uklidňujícího dechu. Taková pravidelná dechová cvičení 
povedou postupně k vašemu zklidnění a vám zbyde více energie na péči o vaše 
děťátko, o které si něco povíme v kapitole Chování děťátka a rodičovská péče 
(str. 268).

Uklidňující dechové vzorce

nádech pauza výdech nebo nádech pauza výdech pauza

4 – 2 – 8 4 – 4 – 4 – 4

4 – 7 – 8 4 – 2 – 4 – 2

4 – 4 – 6 4 – 2 – 8 – 2
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Kontaktní péče
mUDr. magdalena Chvílová Weberová
Primářka novorozeneckého oddělení
Nemocnice Havlíčkův Brod

„Zdá se totiž, že rozumná a uměřená míra láskyplných dotyků je bezpodmíneč-
ně nutná pro naše přežití, když jsme dětmi, a je stejně potřebná pro plný rozvoj 
osobnosti a jejího harmonického bytí, jsme-li dospělými. Uměřená a rozumná míra 
láskyplných dotyků zřejmě tvoří v našich mozcích funkční systém, podložený mi-
liardami spojů mezi nervovými buňkami a jejich proměnlivou činností. Nejsme-li 
dotýkáni a milováni, pak ten systém nevznikne, nebo vznikne systém nedokonalý…“
— F. Koukolík (2017)

Síla a něha doteku

Dotek je jeden z nejzákladnějších druhů kontaktu se zevním světem. Kožní kontakt 
novorozeného dítěte s maminkou je důležitý z mnoha důvodů. Stabilizuje životně 
důležité funkce a tlumí bolest. Systém doteku a sídlo budoucích emocí jsou těsně 
propojené. Novorozené dítě komunikuje s okolím dotekem a smysly. Určitou smy-
slovou zkušenost si nese v paměti těla z dělohy. Pobyt v mateřském náručí je tedy 
z vývojových důvodů mapou bezpečí – se všemi svými doteky, teplem, potravou 
a vůněmi. Pro nezralé i nemocné dítě jsou jemné, něžné doteky vývojovou nutnos-
tí. Prostřednictvím doteků, sání, intenzivního tělesného kontaktu a prostřednictvím 
pohybů se dítě seznamuje s okolím.

Láskyplný dotek se uplatňuje i při koupání, chování a povídání si s pohledem z očí 
do očí. V nejranějším věku je komplex doteků, pohledů a vůní především při kojení, 
jehož význam nelze ničím v plném rozsahu nahradit. Dotek doprovází jemnost nebo 
prudkost, rytmus, intenzita pohybů, tón hlasu, výraz obličeje, vůně a postoj v hloubi 
duše člověka. Dotek je vždy výrazem vztahu, je výrazem něhy mezilidského soužití, 
může hladit i zraňovat. Dotek je řečí těla i postojem srdce. Je klíčem k procítění lásky, 
pocitu bezpečí a jistoty. Někdy se v tomto kontextu hovoří o mapách bezpečí, z nichž 
pak s dalším vývojem vyrůstají další mapy citového života. Ty se projevují vztahem 
k sobě a vztahy k ostatním lidem, do nichž dítě postupně vrůstá. Dotek má vliv na 
celkový tělesný vývoj, má vliv na regulace a plasticitu nervového systému, umí hojit 
zranění, tišit bolest, dodávat energii, zjemňovat emoce.

Dítěte se dotýká v rámci léčby a ošetřování tolik rukou, které přinášejí léčbu a zá-
chranu, ale i zraňují odběry. Proto je dobré, aby první dotek při každé návštěvě 
rodičů informoval dítě, že nyní přichází rodiče.
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Iniciální dotek a oslovení jménem informuje dítě o přítomnosti „jeho člověka“. Je 
to dotek na domluvené části tělíčka, kterým rodiče oznamují miminku, že přichází 
mazlení, mámina vůně a bezpečná náruč.

Doteky zdravotníků jsou na jiné části tělíčka a oslovení bývá jiné, ne tak mazlivé.

Důležité
Dotek, masáž, hlazení doprovázené vůni jsou jednou z cest, kterou může maminka 
poznat víc sebe i více chápat dítě. Jsou cestou možné změny z obav a nejistoty do 
postupného budování sebedůvěry mámy.

Prvním „lékem“ pro dítě a podporou pro rodiče jsou co nejčasnější a nejintimnější 
kontakt a kojení.

Důležité je podání kolostra – to nezvládne nikdo jiný než právě máma. V několika 
kapkách kolostra je skryto důležité poselství lásky a ochrany.

V náručí jako v klokaním vaku – obklopený láskou, jemností a teplem

Dítě si nese v paměti těla vzpomínku na rytmus matčina těla, vláčnost pohybů 
a měkkost doteků. Zná matčinu vůni – mléko chutná a voní jako plodová voda. Vní-
má rytmus a zabarvení matčina hlasu, případně pozná opakující se zvuky matčina 
prostředí. Jsou to základní (bazální) informace, které růst a zrání dítěte doprovázely 
až do okamžiku předčasného porodu.
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Klokánkování (Kangaroo Mo-
ther Care, 2013) podporuje vývoj 
a má pozitivní vliv na růst, celkové 
prospívání a zrání emotivity. Vede 
ke zklidnění a má vliv na systémové 
regulace a celkový vývoj.

Klokánkování je nejlepší a velmi 
efektivní způsob, jak zajistit zá-
kladní potřeby miminka. Je jednou 
z výchozích technik tzv. bazální 
stimulace. Na těle maminky si dítě 
lépe udrží tělesnou teplotu. Ma-
minka je schopna dítě „dohřívat“. 
Dítě má na těle matky vyrovnaněj-
ší akci srdeční i tlak a méně často 
„zapomíná“ dýchat. V náručí rodičů 
si dítě získává potřebný pocit ohra-
ničení a jistoty. Má také přiměřenou 
smyslovou, pohybovou a reflexní 
stimulaci. To souvisí s ochotnějším 
hledáním a přisáváním k prsu. Na 
těle maminky se dítě osídlí snáze rodinnou bakteriální flórou a to může znamenat 
ochranu před infekcí. Tuto ochranu navíc podporuje mléko maminky. Objetí a ná-
ručí rodiče znamenají bezpečí a láskyplné přijetí.

Klokánkování

Dítě a maminka (nebo táta) jsou k sobě přitulení. Dítě je pouze v pleně a s čepičkou 
položené na holou kůži rodiče tak, aby se vzájemně těsně dotýkali (kožní kontakt) 
a vzájemně mohli vnímat rytmus svých těl. Předávají si jemné doteky a pohlazením 
sdělují „mám tě rád“. Těsný kontakt s dítětem je nutný i pro maminku. Zvyšuje míru 
vnímání dítěte, pochopení jeho potřeb, zvyšuje hladinu oxytocinu (hormonu las-
kavé blízkosti a toku mléka). Maminka se stává hlavním a důležitým pečovatelem. 
Jen ona dokáže uspokojit potřebu dítěte po blízkosti a jen ona může dávat mlé-
ko. Máminy doteky a náručí jsou přikrývkou lásky pro křehké novorozeně. V náručí 
maminky dítě prožívá základní a zásadní pocit jistoty, bezpečí a pohody. Během 
klokánkování je dobré respektovat rytmy dítěte, ponechat je na těle rodiče během 
spánkového cyklu, nerušit zbytečným a předčasným přenášením nebo výkony, které 
snesou odklad. Kožní kontakt je pro oba – rodiče i dítě – chvílí intimity a mělo by být 
respektováno soukromí obou. V té době se ladí (předčasným porodem zraněné) 
tělo a mysl matky na potřeby dítěte.
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Klokánkování velmi intenzivně stimuluje tvorbu mléka tím, že se uvolňuje oxyto-
cin – hormon mazlení, blízkosti a spouštění mléka. V náručí na kůži matky se po-
stupně podporují novorozenecké reflexy, tedy i reflexy související s kojením. Miminko 
také mamince odpovídá. „Řečí“ novorozence jsou pohledy, mimika, pláč v různých 
frekvencích, svalové napětí a škála pohybů, vůně a dotek.

Kojení a klokaní péče je základem tzv. vývojové péče

Vývojovou péči lze obecně shrnout jako souhrn postupů založených na důkazech, 
ale přizpůsobený jednotlivému dítěti (individualizovaná péče). Týká se celého pro-
středí JIP. Tento způsob péče ošetřovatelské i léčebné má snižovat nadměrnou smy-
slovou stimulaci dítěte, má snižovat míru nepříjemných prožitků a bolesti u křehkého 
nezralého dítěte. Vývojová péče reaguje na potřeby jedinečného dítěte. Cílem je 
podpora kojení a zapojení rodičů do péče. Tento typ péče zlepšuje růst a snižuje 
nemocnost dítěte na JIP. Mnoha studiemi po celém světě je prokázán lepší růst 
a lepší vývojové výsledky takto ošetřovaných dětí.

Důležité
Kontaktní péče přináší bezpečí, něhu, stimuluje sání dítěte, a tím podporuje lak-

taci.

Význam mléka matky a kojení nedonošeného dítěte

Kojení a výživa mateřským mlékem má vliv na aktuální problémy dítěte na JIP a má 
celoživotní vývojový dopad.

Kojení je imunologickou komunikací s matkou. Kojené děti mají nižší výskyt infekcí 
na JIP i po propuštění.

Je zdokumentováno vyšší IQ v 7,5–8 letech věku u kojených dětí. Jsou popsány 
lepší poznávací funkce i lepší smyslové funkce, které s poznáváním souvisejí.

Kojení je důležitou prevencí tzv. civilizačních nemocí (hypertenze, alergie, dia-
betes 2. typu, obezita).

Důležité
Každá kapka mléka nese důležité poselství pro zranitelný, křehký organismus ne-
zralého dítěte. Mléko maminky je darem dítěti.

Vzpomínky a posttraumatická stresová porucha

Trauma rodičů po porodu nedonošeného dítěte je realita – porod nezralého dítěte 
je doprovázen akutní stresovou poruchou. Psychický stav rodičů po předčasném 
porodu splňuje všechny charakteristiky krizové situace.
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Po stabilizaci stavu dítěte zatěžuje rodinu dlouhé čekání na propuštění, dny, kdy 
se zdánlivě nic neděje, dítě jen zraje a přibírá nutné gramy na váze. Toto období 
bývá charakterizované netrpělivostí, rozladěními, které personál často zamění za 
nespokojenost. Rodiče se mohou stát pro ošetřující zdravotníky ještě méně pocho-
pitelní – vždyť už by měli být rádi a vděční za to, že nejhorší situace minuly. Rodiče 
ale mají reálný strach z budoucnosti, z dalšího vývoje, mají pocit zmaření nadějí, cítí 
netrpělivost, deziluzi, obavy, rozladění a zdánlivá či faktická nespokojenost může 
být zdrojem komunikačních obtíží a nedorozumění s personálem. To pak mrzí obě 
strany a nepřidá na klidu nutném pro miminko.

Tak velké trauma, jakým předčasný porod jednoznačně pro rodiče je, se nezahojí 
během chvíle. Je to proces trvající týdny, měsíce někdy až léta po propuštění dítěte. 
Nevyřešené psychické trauma může vést k posttraumatické stresové poruše (PTSD).

Posttraumatická stresová porucha může mít dlouhodobý škodlivý vliv na tělesné 
i duševní zdraví rodičů, na jejich postoje i chování, na partnerský vztah i chod celé 
rodiny. Prožité desítky dní na JIP, dramatické situace jsou znovuprožívané ve formě 
myšlenek, vzpomínek, snů, představ (flashback – záblesk minulosti). Běžné je opa-
kované prožívání úzkosti v situacích, které připomínají události na JIP. Někdy jsou 
vzpomínky na prožitý dramatický porod ostré a jasné. Někdy vzpomínky splynou 
v nekonečný tok dní, které utíkaly navzdory střídání nocí a dní a ročních období stej-
ně. Někdy si vzpomínky nelze vybavit, ale mohou být zdrojem nejasné úzkosti. Časté 
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jsou potíže se spánkem, podrážděnost, sebeobviňování, návaly úzkosti, deprese, 
otupělost, někdy zlost a agrese. Bývají problémy s udržením pozornosti, někdy je 
přítomna horečnatá aktivita, někdy neschopnost aktivitu vyvinout a dny běží „jakoby 
mimo“.

Rodiče se vyhýbají okolnostem, situacím a místům, které by události připomínaly. 
Může jim vadit opětovná návštěva nemocnice a kontroly.

Předpoklady možného vývoje PTSD jsou dlouhodobé v rovině životního příběhu. 
Ovlivňují je dobré události i traumata z primární rodiny i životního zrání, partnerské 
neshody i možnosti podpory v rodině a komunitě. Existují i krátkodobě (někdy ale 
velice intenzivně) působící okolnosti a podmínky. V případě předčasného porodu 
bude velice důležitý fyzický stav, nálada dne, okolnosti porodu a atmosféra porod-
ního sálu. Za měsíc po porodu PTSD lze zjistit u 65–77 % žen, za rok u 49–55 % a za 
více než 2 roky u 17–35 %. PTSD se často vyskytuje současně s depresí a je zařazena 
do skupiny úzkostných poruch od roku 1968. Rozlišuje se forma akutní s délkou trvá-
ní do 3 měsíců a chronická trvající 3 měsíce a déle. Další formou je forma opožděná 
objevující se nejméně 6 měsíců po události.

Rodiče se obávají budoucnosti. Dítě přežilo, ale přežívá i strach o dobrý vývoj 
daný nejistou perspektivou. Maminky mohou mít obavy o to, zda neselžou v rodi-
čovské roli, když selhaly v těhotenství. (Dlouho si kladou vinu za to, že „dítě nedono-
sily“, ale nemluví o tom!) Tyto ženy a ženy s porodním traumatem splňující definici 
PTSD jsou významně častěji ohroženy vztahovými problémy, přijetím dalšího tě-
hotenství a obavami z dalšího porodu. Tyto maminky mají sníženou důvěru ve své 
rodičovské schopnosti.

Křehkost a zranitelnost dítěte podporuje touhu rodičů učinit vše pro rozvoj dítěte. 
Někdy je touha mít rád a chránit dítě zaměněna za velikou úzkostnost a nekonstruk-
tivní, ale pochopitelný strach o „vypiplané“ dítě. To může dále zvyšovat atmosféru 
úzkosti v okolí dítěte. Velký strach o dítě může časem vyústit v diagnostickou jed-
notku „zranitelného dítěte“ (vulnerable child syndrom). V mysli rodičů se pak i malá 
zdravotní příhoda dítěte stává nebezpečím. Každodenní rizika dětského života pak 
mohou vnímat jako život ohrožující. Děti se mohou naučit získávat a vynucovat ne-
zdravou pozornost díky somatickým nářkům. Někdy mají rodiče horečnatou touhu 
dítě stimulovat tak, aby dohnalo domnělý deficit. Tato snaha může být nad síly 
a mez vnímavosti křehkého miminka. To se pak může vyhýbat kontaktu, nebo se 
naopak zvyšuje jeho neklid. Oboje rodiče vystraší.

Rodiče potřebují čas, praktickou pomoc s kojením a výživou, potřebují pomoc 
s péčí o dítě. Nezbytná je podpora zdravotníků v rámci následné vývojové péče. 
Nutné je pochopení blízkého i širšího okolí a jistota, že na případné problémy nezů-
stanou sami. Nutná je podpora rané péče a rodičovských organizací.
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Neonatologie očima rodičů
mgr. Petra Kašparová
Redaktorka Nedoklubka

Prostor, který nahradil ticho, šero, klid a mír maminčina bříška, kde uklidňoval tlukot 
jejího srdce a ukolébávala její chůze… Místo, kde jsou ta nejmenší miminka závislá 
na hadičkách. Tam, kde nikdy nekončící melodie zvuků dýchacích přístrojů a moni-
torů zcela naplňuje prostor. Tam, kde jsou v přítmí vyrovnány průhledné inkubátory 
v geometrickém, přísném vzorci, v dokonale čistém prostředí, přikryté barevnými 
přehozy – aby alespoň něco připomínalo dětský svět. Tam, kde vládne nejistota. 
Tam, kde sídlí strach. Kde se bojíte budoucnosti, ve kterou přesto doufáte…

Místo, kde žádná maminka ani tatínek nechtějí vidět své miminko. Tam, kde se 
bojíte radovat z úspěchů, protože může přijít prohra. Bojíte se milovat, ale nedo-
kážete se té lásce bránit. Tam se vytvoří to největší pouto a vznikne ta největší lás-
ka… Prostor, kde najednou vše pochopíte. Místo, kde nový život slavíte jen pomalu 
a s obavami. Tam, kde zdravotníci věnují nejen svůj čas, ale i srdce a duši. Tam, kde 
jsou ta nejkřehčí miminka i jejich rodiče zcela závislí na zdravotnících, kteří jsou tu 
i pro útěchu, modlitbu, odpovědi… Místo, kde se za pomoci lékařského personálu, 
za pomoci andělů, dějí zázraky…
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Místo, kde jsou ti největší nejmenší hrdinové na světě – tak drobní a křehcí, přesto 
odvážní a stateční. S nesmírnou úctou jim vzdáváme hold a klaníme se jejich síle 
a odhodlanosti, kterými nás inspirují a dodávají nám odvahu stát po jejich boku 
v tom největším boji – boji o život. Cítíte hrdost, když dosahují jeden milník za dru-
hým, překonávají těžké nástrahy a nepřestávají bojovat ani tehdy, když prohrávají. 
Pouze tam pochopíte, že kouzlo může být i v maličkosti.

Místo, kde prožijete momenty, které by se vám „tam venku“ zdály jako zcela běž-
né, ale vy si je budete pamatovat už navždy. Místo, kde jsou za zdmi nemocnic psá-
ny ty nejsilnější příběhy. Tam, kde pláčou i silní muži. Tam, kde se rodí naděje. Místo, 
kde se nikdo nechce stávat rodičem. Tam, kde je rodičovství únavné a vyčerpávající. 
Ty nejstatečnější mámy a ti nejodvážnější tátové se zde – navzdory pochybnostem 
a obrovskému strachu – poprvé dotknou svého miminka a s roztřesenýma rukama 
a bušícím srdcem se pouští do péče o své děťátko… I přes všechny ty šňůrky, hadičky 
a drátky, na kterých nyní závisí jeho život.

To místo, kde víra a láska mohou přemoci strach. Tam, kde odvaha vzejde od 
těch nejmenších z nejmenších. Tam, kde láska a mír existují i v těch nejděsivějších 
dnech. Podíváme-li se do očí předčasně narozeného miminka, uvidíme obrovskou 
jiskru naděje. V ten moment, navzdory všem okolnostem, i přes všechny komplikace, 
nesnáze a překážky, se zázraky mohou dít. Oddělení neonatologie je místo, kde se 
zázraky dějí každý den…

Inspirováno textem „This is the NICU“ (Jodi, © 2011–2020).
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Individualizovaná péče  
o předčasně narozené dítě

mUDr. Jozef macko, Ph.D.
Primář novorozeneckého oddělení
KNTB Zlín

mgr. marcela Pumprlová
Staniční sestra novorozeneckého oddělení, JIRP
KNTB Zlín

Family centered care

Předčasně narozené dítě lze přeneseně chápat jako plod, který se po porodu vyvíjí 
v nepřirozeném mimoděložním prostředí, navíc v době, kdy probíhá intenzivní vývoj 
mozku a obecně všech mozkových funkcí.

Předčasný porod uvádí dítě do pro něj nefyziologického prostředí jednotek inten-
zivní péče a i při sebelepší péči toto prostředí významně ovlivňuje neurofyziologický, 
neuropsychický a psychosociální vývoj nezralého dítěte. Je nutné si uvědomit, že 
v případě extrémně nezralých dětí tráví tito malí pacienti do doby jejich předpo-
kládaného termínu porodu v nemocnici několik měsíců, po které se přirozeně měly 
vyvíjet v těle matky.

Pro tzv. na vztahu založenou péči o předčasně narozené jedince je klíčová role 
rodičů a rodiny. Mluvíme také o tzv. family centered care, tedy péči orientované na 
rodinu.

Vytvoření citové vazby mezi předčasně narozeným dítětem a jeho rodiči je velmi 
významné. Je důležité být svému dítěti nablízku, povídat si s ním a pečovat o něj, 
i když je v inkubátoru. Je na nás, ošetřujícím per-
sonálu, abychom byli v tomto důležitém proce-
su průvodci a byli pro rodiče oporou. Podpora 
rodiny se týká všech členů rodiny, včetně sou-
rozenců dítěte. Rodiče se naučí pozorovat své 
dítě, porozumět jeho chování a zapojit se co 
nejdříve do ošetřovacího procesu.

Snahou moderní neonatologie je a mělo by 
být v maximální možné míře ochránit nezralé-
ho novorozence před negativními vlivy prostře-
dí JIP a současně zajistit stimulaci vývoje.
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Tzv. neurovývojová péče o nezralé dítě zahrnu-
je principy a postupy, které lze rozdělit do několika 
okruhů aktivit:

 M Ochrana spánku (respektování cyklu spánku 
a bdění) – sjednocení lékařské a ošetřovatelské 
péče. Děti jsou krmeny a ošetřovány v cyklech, kdy 
hlavním cílem je synchronizovat stimulaci s rytmem 
spánku a bdění, minimal handling – minimální 
manipulace, minimum intervencí a vyšetření.

 M Hodnocení a léčba bolesti a stresu – použití ne-
farmakologických postupů, prevence bolesti, eli-
minace stresujících a bolestivých vjemů, přítom-
nost rodičů při bolestivých podnětech.

 M Denní aktivity zaměřené na vývoj – bonding, klokánkování, bazální stimulace, 
krmení.

 M Péče zaměřená na rodinu (family centered care) vytváření vztahu mezi rodiči 
a jejich dítětem, ale i vztahu mezi rodiči a ošetřujícím personálem. Rodiče jsou 
aktivními účastníky v procesu vývoje svého dítěte. Dochází k utváření a posílení 
rodičovské role, stávají se partnery v péči.

 M Vytváření „léčebného prostředí“ (the healing environment) – eliminace hluku, 
prudkého světla, vzdělávání personálu, tvorba rodičovských skupin.
Individualizovaná péče vyžaduje multidisciplinární péči, na které se podílí neu-

rolog, psycholog, fyzioterapeut, oftalmolog a další.
Dodržování těchto principů redukuje stres a bolest, respektuje potřeby dítěte, 

podporuje neurologický vývoj dítěte, zkracuje délku pobytu dítěte v nemocnici, 
zahrnuje v maximální míře do péče rodiče. Pro personál znamenají tyto principy 
značné změny v ošetřovatelské péči a změnu dosavadní praxe vůbec, kdy ošetřova-
telskou péči do značné míry přejímají rodiče, personál přejímá roli trenéra, učitele. 
Tato praxe je dnes zavedena na řadě pracovišť mnoha evropských i mimoevrop-
ských států.

Individualizovaná péče o předčasně narozené dítě je založena na pozorování 
dítěte, sledování jeho reakcí, chování.

Některé principy individualizované péče a praktické pokyny pro péči o dítě:

Dotekový vzorec

Dotek je jedním ze základních vjemů, kterým je novorozenec po porodu vystaven 
a kterým vnímá okolí a osoby. Extrémně nezralé děti vnímají drtivou většinu doteků 
negativně. Až 90 % doteků vnímá nezralý novorozenec jako nepříjemné, stresující, 
prakticky výhradně negativně jsou vnímány kontakty s personálem, naopak pozi-
tivně vnímá novorozenec dotek matky.
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Novorozenec je schopen si pamatovat mís-
to doteku rodičů, je vhodné, když si rodiče zvolí 
místo na těle dítěte, kterého se vždy před za-
čátkem jakékoliv práce s dítětem dotknou – tzv. 
iniciální dotek.

Tímto dotekem dáváme miminku najevo svou 
přítomnost. Je vhodné, abyste se svého miminka 
dotkli na vámi vybraném místě, a to celou dlaní. 
Dotek by měl být klidný, provedený celou plo-
chou ruky s mírným tlakem. Pokud od miminka 
odcházíte, je vhodné zopakovat tento dotek na 
stejném místě. Dotek by měl trvat 1–2 minuty.

Největší hustota receptorů pro dotekové vje-
my je kolem úst a na tvářích, dále pak na rukou a nohou.

Aby dítě mělo šanci rozlišit, zda se jej dotýká rodič, či někdo jiný, je vhodné, aby 
personál rovněž zvolil své místo iniciálního doteku.

Společně s rodiči se založí kartička, kde budou doteková místa rodičů a perso-
nálu vyznačena.

Koupel

Intervaly koupání, frekvence, nejsou přesně určeny. Koupel je vhodné provádět ve 
večerních hodinách a neměla by být delší než 5 minut. Teplota vody by měla být 
37 °C. Při koupeli a osušování tělíčka se používají jemné materiály z bavlny či vaty. 
Koupel není vnímána jako očistná záležitost, ale jako relaxační epizoda, která dítě 
uklidní a zlepší jeho spánek. V pozdějším věku dítěte se koupel provádí ve vaničce 
mimo inkubátor. Pro dítě je velmi důležité mít definované hranice v prostoru. Koupel 
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je vhodné provádět se zavinutím dítěte do ple-
ny, které pomůže dítěti udržet normální tělesnou 
teplotu a sníží jeho stresové reakce. Přítomnost 
rodičů při této relaxační metodě je žádoucí.

Hranice

Během nitroděložního života dítě vnímá hrani-
ce okolí dané děložním prostorem, tyto hranice 
hledá při pohybu v plodové vodě, reaguje na 
ně pohyby končetin a trupu. Po porodu je dítě 
umístěno v inkubátoru, je maximálně vhodné 
a doporučené zajistit mu hranice umístěním do 
hnízda (nesting), do pelíšku. Takto mohou být do 
společného lůžka uložena i dvojčata. Je proká-

záno, že definováním hranic v prostoru se děti zklidňují, stabilizuje se jejich srdeční 
akce, mají méně epizod potíží s dýcháním. Hnízdo (pelíšek) poskytuje pocit jistoty 
a bezpečí, umožňuje optimální polohování dítěte, zajišťuje ideální teplotu a celkový 
komfort dítěte. Svým tvarem připomíná dělohu, jeho součástí jsou pomůcky, které 
napomáhají ke správnému polohování dítěte – polohovací srdíčko pod hrudník, 
polohovací kostička pod krční páteř.

Péče o oči, světlo na JIP

Inkubátory je vhodné a potřebné překrývat speciálními přehozy, které tlumí nejen 
světlo, ale výrazně snižují i úroveň hluku. Rovněž je nutné používat pouze tlumené 
světlo, neboť ostré světlo dítě vyrušuje a působí změny ve stavu spánku a bdění.

Děti narozené s porodní hmotností pod 1 500 g a narozené před 31. gestačním 
týdnem jsou zařazeny do screeningového programu vyšetření oční sítnice. Pro toto 
oční vyšetření aplikujeme dětem spe-
ciální oční kapky, které umožní rozší-
ření zornice dostatečné pro vyšetření 
sítnice. Oční lékař k vyšetření někdy 
použije oční rozvěrač. Těsně před 
vyšetřením se dětem do očí aplikují 
anestetické kapky, které zajistí účinné 
a krátkodobé znecitlivění, a tím se stá-
vá toto vyšetření pro děti nebolestivé.

Po očním vyšetření je nutné omezit 
expozici sítnice dennímu světlu, proto 
dětem oči kryjeme po dobu 2–3 hodin.
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Péče o sluch

Je prokázáno, že zvýšená hlučnost v prostředí JIP způsobuje při dlouhodobém pů-
sobení poruchy růstu, epizody poruch okysličení, poruchy sluchu.

Za akceptovatelnou hladinu při krátkodobé expozici se považuje hodnota 50 dB 
při nízkých frekvencích.

Minimalizovat hladinu hluku lze celou řadou opatření, především chováním per-
sonálu, snahou chovat se a hovořit tiše, snažit se informace o dětech komunikovat 
mimo prostory, kde jsou inkubátory umístěny, opatrně otevírat okénka inkubátoru, 
neopírat se o inkubátor, nestrkat do něj. Na oddělení máme nainstalovanou signali-
zaci hluku, která monitoruje a zobrazuje skutečnou úroveň hluku v pozadí, poskytuje 
nám tak cennou zpětnou vazbu, která pomáhá rozeznat a regulovat nadměrnou 
hlučnost. Díky tomu přispíváme ke komfortnímu a zdravému prostředí pro naše 
miminka v inkubátorech.

Polohování dětí

Ideální polohou je pro nezralého 
novorozence uvolněná poloha, 
vždy musí dítě mít volné ruce, 
samozřejmě s výjimkou medi-
cínsky indikované situace, kdy je 
nutno pohyby končetiny alespoň 
částečně omezit. Při kojení nikdy 
nesvazovat dítěti ruce do pleny či 
zavinovačky. Dítě má potřebu se něčeho dotýkat, hledá „svou“ hranici, proto je 
potřebné spontánní pohyby dítěte neomezovat.

Polohou dítěte v hnízdě (pelíšku) se snažíme napodobit polohu plodu v děloze. 
Pomocí již zmíněných pomůcek se snažíme zmenšit oblast kolem hlavičky, zajistit 
správnou polohu krčku dítěte. Nožičky se snažíme přitáhnout k bříšku tak, aby se 
plosky nohou a kolínka dotýkaly. Záda dítěte by měla naznačit lehký kočičí hřbet. 
Ručky by měly zůstat volné, aby jim bylo umožněno se dotýkat úst a tváří. Jsou 
upřednostňovány polohy na bocích a na bříšku, kdy umožníme dítěti dotek rukou 
úst a uvolnění zádového svalstva. Při polohování a přesunech dítěte je velmi zásadní 
nezvedat dítě do výšky, ale vždy udržet neustálý kontakt s hnízdem (pelíškem). Pře-
nášíme v pelíšku (v pleně, v dečce) v závěsu – jako prevence stresu.

Klokánkování, ATEKK

Jedná se o metodu, kdy je dítě přikládáno přímo na hrudník matky (mezi prsy). 
Tímto přímým tělesným kontaktem je dítěti simulováno bezpečné prostředí, které 
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mu připomíná prostředí dělohy. Klokánkování 
má pozitivní vliv na vývoj dítěte. Při této metodě 
mají děti stabilnější srdeční rytmus, pravidelněji 
dýchají, jsou lépe okysličené, mají stabilnější tě-
lesnou teplotu, méně pláčou. Děti při téhle po-
loze vnímají matčin hlas a tlukot srdce. Při tomto 
aktu lze dětem číst, zpívat a povídat si. Potřeba 
slyšet hlas maminky, jeho zabarvení a tón dítě 
uklidňuje.

Klokánkování může trvat různě dlouho, jeho 
délka se odvíjí od zdravotního stavu dítěte. Do-
poručuje se minimálně 1,5hodinový nepřerušo-
vaný kontakt kůže na kůži.

Velkou snahou je umožnit tento kontakt co 
nejdříve po porodu, pokud to stav maminky ne-
dovolí, klokánkovat může otec dítěte.

Bolest

Známek stresu a bolesti je velmi mnoho, vizuálně jsou dobře rozpoznatelné např. 
silně sevřená oční víčka, svraštění brady, čela, sevření ruček v pěst, roztažení všech 
prstů, ale také např. opakované zívání. Sledování bolesti by mělo být pravidelné, 
optimální je sledování podle ověřeného protokolu a současně musí být personál 
seznámen s principy prevence a léčby bolesti.

Vždy preferujeme nefarmakologické přístupy, jako je nenutritivní sání, podání 
sladkých roztoků (sacharóza), klokánkování, kojení, kontakt – svinutí, klubíčkování. 
Utišení bolesti léky volíme vždy podle aktuálního stavu malého pacienta a na zá-
kladě indikace lékařem.

Výživa

Pro předčasně narozené dítě je mateřské mléko tou nejideálnější výživou. Mateřské 
mléko obsahuje všechny komplexní složky pro zdravý vývoj dítěte.

Edukace o výhodách mateřského mléka pro předčasně narozené dítě je za-
jišťována již před porodem, kdy se po kontaktu s laktační poradkyní odstříká 
kolostrum, které je podáno dítěti po jeho narození. Výživa je zpočátku zajištěna 
gastrickou (žaludeční) sondou. Po stabilizaci zdravotního stavu a dosažení ur-
čitého gestačního věku je naší snahou přiložit dítě k prsu. Zpočátku se jedná jen 
o olíznutí bradavky, pro dítě je důležité uvědomit si chuť a vůni mléka. Vždy je 
nutné se řídit celkovým zdravotním stavem a individuálními schopnostmi dítě-
te. Přiložení k prsu je velmi intimní záležitostí. Tento proces poskytuje vzájemné 
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doteky a sblížení. Naší snahou je poučit a povzbuzovat maminku ke kojení před-
časně narozeného dítěte.

Laboratorní odběry

Matce může být nabídnuto, zda chce být u odběru přítomna a držet dítě za ruku 
nebo držet své dítě v náručí, případně lze odběry realizovat i při klokánkování či 
při kojení.

Odběry krve by měly probíhat vždy v přítomnosti minimálně dvou osob, přičemž 
jedna je odpovědná za zklidnění dítěte. Pokud není přítomna matka, pak jsou pří-
tomny dvě osoby z řad personálu.

Po odběrech je maximálně vhodné, aby jedna osoba dítě zklidnila, zůstává tedy 
nějakou dobu po odběru u inkubátoru s dítětem.

Čich

Čich hraje ve vývoji dítěte důležitou roli. Vůně jsou spojeny s emocemi miminka 
a jsou důležité pro utváření vazby. Čich miminko používá již za svého intrauterinní-
ho života (v děloze), kdy polyká plodovou vodu a tím se seznamuje s její vůní. Vůně 
plodové vody je podobná vůni mateřského mléka. Ať už se miminko narodilo před-
časně, nebo v termínu porodu, pokud potřebuje intenzivní péči a inkubátor, mělo by 
neustále cítit vůni své maminky, je to pro něj pocit bezpečí a lásky. Maminky chtějí 
být svému miminku nablízku, proto jim doporučujeme, aby přinesly šátek, který si 
vloží do podprsenky, aby nasál jejich vůni, šátek poté vložíme do inkubátoru k mi-
minku. Miminko do šátku „zachumláme“, má tak možnost cítit svou maminku, i když 
u něj zrovna není. Šátek přikládáme k tváři miminka i při odběrech či intenzivních 
výkonech.

Šátky jsou nachystané již pro maminky, kterým hrozí předčasný porod, a tak má 
miminko možnost cítit vůní své maminky hned v prvních okamžicích, kdy se ocitne 
na světě.

Chuť

Při neklidu dítěte nabídneme ma-
teřské mléko na štětičce. Je možné 
jej nabídnout i při krmení sondou.

Učíme rodiče plné samostatnosti: 
přebalování, měření tělesné teploty, 
přelepování teplotního čidla, satu-
račního čidla, krmení, vytahování 
z inkubátoru, koupání, péče o kůži…
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Zavádění postupů  
vývojové péče do praxe

mUDr. Petra Šaňáková, mUDr. Zuzana Staníčková
Lékařky novorozeneckého oddělení
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Vývojová péče je velmi komplexní koncept. Zahrnuje celou řadu opatření a postupů, 
které mají za cíl snížit stresovou zátěž nezralého novorozence na jednotce intenzivní 
péče. Významnou součástí vývojové péče je ochrana spánku. Další skupinu předsta-
vuje snížení zatěžujících podnětů ze zevního prostředí (především zvukové, zrakové, 
čichové, chuťové). Nedílnou součástí je přiměřené polohování a manipulace s dí-
tětem (handling). Důležitá je spolupráce s rodiči, ideálem je partnerský vztah mezi 
rodiči a ošetřujícím personálem, kdy jsou rodiče prioritní a pevnou součástí týmu.

Co je vývojová péče

Vývojová péče je zaměřena na snížení potenciálních krátkodobých i dlouhodobých 
zdravotních komplikací, které souvisí s pobytem na novorozeneckých jednotkách 
intenzivní péče. Cílem vývojové péče je zajistit a poskytnout nezralému novorozenci 
takové prostředí, které pozitivně podporuje a usměrňuje jeho vývoj.

Význam spánku pro vývoj centrální nervové soustavy (CNS) 
a senzorických systémů

Spánek je jedním z pilířů nezbytných pro normální vývoj nezralého novorozence. 
Kvalitní spánek přispívá k dobrému celkovému stavu dítěte, k jeho prospívání na 
váze, k dosažení plného perorální příjmu a zlepšuje také vztah dítě–rodič. (Calcio-
lari a Montirosso, 2011)

Vývoj správného spánkového vzorce je klíčovým faktorem i pro optimální vývoj 
CNS, zvláště pro neurosenzorický vývoj a vývoj mozkové kůry. Bouřlivý vývoj CNS 
s organizací mozkové kůry probíhá mezi 22.–23. týdnem těhotenství a 36.–40. tý-
dnem těhotenství. (Calciolari a Montirosso, 2011) Tento časový úsek se kryje s obdo-
bím, které předčasně narození novorozenci tráví v pro ně nepřirozeném prostředí 
novorozeneckých jednotek intenzivní péče.

Extrémně nezralí novorozenci většinu dne nepřetržitě spí. Majoritní (80 %) je ak-
tivní REM spánek. Spánkové cykly trvají cca 30–40 minut. Jak dítě vyzrává a stárne, 
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narůstá podíl klidného non-REM spánku. Donošený novorozenec spí cca 70 % času, 
aktivní i klidný spánek jsou u něj zastoupeny přibližně rovnoměrně, spánkový cyklus 
trvá cca 60 minut. (Lockridge, 2018)

Pro vývoj neurosenzorických funkcí v rámci CNS, který zpracovává senzo-
rické informace z vnějšího prostředí, jsou důležité jak REM, tak non-REM fáze 
spánku.

Zastoupení klidného a aktivního spánku u novorozenců na různých úrovních zra-
losti má souvislost se specifickými vývojovými požadavky.

K formování senzorických systémů je potřebná endogenní (vnitřní) stimulace. En-
dogenní stimulace se objevuje pouze během REM spánku. Během aktivního spánku 
se mj. formuje topografické uspořádání somatosenzorického, sluchového a zrako-
vého systému a jejich spojení do limbických struktur a do kortexu (struktur určitých 
částí mozku). Teprve po zformování senzorických systémů je následně možný příjem 
podnětů z vnějšího prostředí. Zpracování podnětů z vnějšího prostředí probíhá bě-
hem klidné non-REM fáze spánku.

Vývoj smyslů u plodu se děje ve specifickém pořadí: hmatový (taktilní), rovnováž-
ný (vestibulární), čichový, chuťový, sluchový a zrakový systém jako poslední. U vnější 
(exogenní) stimulace je tedy důležité nejen to, o jaký typ senzorické stimulace se 
jedná (zraková, sluchová…), ale i to, v jakém období je této stimulaci organismus 
vystaven (zda už jsou senzorické systémy a kortex na tuto stimulaci připravené, vy-
zrálé). Narušení předurčeného pořadí senzorického vývoje může negativně ovlivnit 
pozdější funkci jednotlivých smyslových systémů.

Učení a vývoj paměti taktéž závisí na normálním uspořádání spánku. Proces 
vyžaduje přítomnost tří fází (Calciolari a Montirosso, 2011):
1) Akviziční fáze – odpovídá bdělému stavu, kdy mozek přijímá a ukládá senzorické 

podněty z vnějšího prostředí.
2) Prekonsolidační fáze – odehrává se během klidného non-REM spánku, kdy jsou 

„smysluplné“ podněty (např. matčin hlas, chuť mateřského mléka) odděleny od 
rušivých podnětů (světlo, bolest).

3) Konsolidační fáze – probíhá během aktivního REM spánku, kdy jsou významné 
podněty připraveny pro trvalé uložení.
Nezralí novorozenci spí méně času a mají více zastoupený klidný spánek než plod 

v děloze. Rozdíly ve vyzrávání spánku u plodů in utero a u předčasně narozených 
dětí jsou dány i zevním prostředím, ve kterém se jedinci vyvíjí.

Z vývojového pohledu je zdokumentován vztah mezi kvantitou a kvalitou spánku 
předčasně narozených dětí a jejich neurokognitivním a socio-emocionálním vývo-
jem. (Calciolari a Montirosso, 2011) Spánek má významnou roli ve schopnosti mozku 
měnit svou strukturu a funkci v reakci na zevní změny a potřeby, tj. v jeho plasticitě. 
Ochrana přirozeného dozrávacího procesu spánku je vázána na lepší kognitivní 
vývoj a lepší fungování emocionální vztahu matka–dítě.
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Jak chránit spánek nezralých novorozenců?

Stěžejní informací pro všechny, kteří se starají o předčasně narozené novorozence 
během pobytu v nemocničním prostředí, je, že jedním z hlavních úkolů a cílů péče by 
měla být ochrana spánku nezralých dětí. Tím podpoříme normální vývoj a ustavení 
spánkových cyklů a pozitivně ovlivníme vývoj jak struktury, tak funkce centrálního 
nervového systému.

Spánková deprivace vede ke snížení velikosti mozku, k jeho menší plasticitě a je 
asociována s trvalými následky pro učení, chování a funkci CNS.

Na tomto místě je důležité připomenout důležitou roli rodičů v péči o předčasně 
narozeného novorozence, rodič pro dítě představuje bezpečí, dítě je v jeho přítom-
nosti klidnější, více uvolněné, tudíž i lépe spí.

Jakými postupy můžeme spánek chránit?
Ošetřovatelská péče, která respektuje spánkové cykly, je vhodnější než péče, kte-

rá je poskytována striktně podle časového harmonogramu, bez ohledu na spán-
kovou fázi dítěte. Rutinní ošetřovatelské postupy je vhodné provádět v době, kdy 
se dítě spontánně probudí. Po manipulaci bychom měli dítěti dopřát minimálně 
60 minut klidu (aby mohl proběhnout celý spánkový cyklus). (Calciolari a Monti-
rosso, 2011) Zabezpečíme klidné okolní prostředí, dítě chráníme před osvětlením (viz 
dále). Podporujeme kontakt kůže na kůži. Pokud potřebujeme dítě vzbudit, užíváme 
k tomu klidné oslovení a jemný dotek. Sedativa a narkotika bychom měli používat 
velmi obezřetně, protože tyto léky mají vliv na REM a non-REM spánek.

Vývoj zrakového systému

Vývoj zrakového systému je nejvíce prostudovaný ze všech senzorických systémů. 
Tento systém vyzrává jako poslední v řadě ze všech smyslových systémů.

Tak jako u všech senzorických systémů, uplatňují se při vývoji zrakového aparátu 
genetické faktory, vnitřní a vnější stimulace.

Struktura oka se vyvíjí v časném fetálním období, zatímco neurokomponenty 
a nervová spojení se vyvíjí v pozdním fetálním (během posledních 12 týdnů těho-
tenství) a v časném novorozeneckém období. Během této doby endogenní mozková 
aktivita stimuluje spontánní vzplanutí nervových buněk sítnice. Tím se sítnice a vi-
zuální kortex připravují na období po porodu, kdy začnou přijímat vizuální podněty 
z vnějšího prostředí. Vnitřní nervová aktivita je generována samotným nervovým 
systémem dlouho před tím, než je vystaven vnějším stimulům, a modeluje nervové 
obvody, které jsou nezbytné pro komplexní senzorické funkce vyzrávajícího mozku. 
(Lockridge, 2018)

Plod v děloze není vystaven žádné vizuální ani světelné stimulaci, ani je k vývoji 
zraku v této fázi nepotřebuje. Naopak pro přijímání zrakových podnětů před poro-
dem v termínu není zrakový aparát vývojově připravený.
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Adekvátní spánek je nezbytný pro zdravý vývoj sítnice a její spojení s vizuálním 
kortexem (určitá část mozku) a má obrovský dopad na pozdější zrakové funkce. 
Ochrana spánku a spánkových cyklů plodu v děloze i předčasně narozených novo-
rozenců je kritickým prvkem při vývoji zrakového systému.

Spánková deprivace a přerušování spánku významně negativně interferují s vý-
vojem zraku – nevznikají adekvátní a kvalitní propojení neuronů zrakové dráhy.

Po narození donošeného novorozence je pro další vývoj zraku nutná různorodá 
vnější stimulace, na přijímání vnějších zrakových podnětů už je zrakový systém 
připraven. (Graven a Browne, 2008a) Dítě je schopno rozlišit linie, vzory, pohy-
by, různě intenzivní světlo, zatím ale není schopno rozlišit barvy. Vidění barev se 
rozvíjí až mezi 2.–3. měsícem života. První barva, kterou oko rozezná, je červená. 
Novorozenec vidí nejlépe na vzdálenost 20–30 cm, v čase se schopnost zaostřit 
postupně vylepšuje.

Jak chránit nezralé novorozence před nadměrnou vizuální stimulací?

Jak již bylo výše uvedeno, zrakové ústrojí předčasně narozeného novorozence není 
na vnější stimulaci připraveno. Naší prioritou by mělo být adekvátně ke gestačnímu 
stáří dítěte vytvořit podmínky co nejbližší intrauterinnímu prostředí. Což znamená 
zabezpečit klidný spánek, chránit oči před přímým světlem a co nejvíce snížit míru 
osvětlení, které je nezralý novorozenec vystavován.

Víčka nezralých novorozenců jsou velmi tenká a propouští část světla. Zároveň 
do 32. gestačního týdne není dostatečně vyvinutý reflex smršťování zornic podle 
množství okolního světla. Novorozence nižších gestačních týdnů proto chráníme 
i před běžným osvětlením na oddělení. (Graven a Browne, 2008a)

Cílená vizuální stimulace je u nezralých novorozenců do 32. gestačního týdne 
nevhodná. Hračky, obrázky, kolotoče apod. by neměly být umisťovány do zorného 
pole dítěte, protože představují pro dítě nadměrnou zrakovou zátěž, která může 
vést až k fyziologické disorganizaci dítěte.

Nejpřirozenější, nejjednodušší a zároveň nejdůležitější zrakovou stimulaci posky-
tuje mateřská tvář. Tvář by měla být optimálně ve vzdálenosti 20–30 cm od obličeje 
dítěte, nejlépe lehce nasvícená tak, aby vynikly hlavní rysy, které je novorozenec 
schopen zachytit – vlasy, obočí, ústa. (Graven a Browne, 2008a)

Jaké postupy nám pomohou ke kontrole intenzity osvětlení na novorozeneckých 
JIP? Jednotlivé kroky se zdají velmi jednoduché, ale mohou být obtížně realizova-
telné v rámci jednotlivých oddělení nejčastěji z důvodů prostorových, technických 
či finančních. Na boxech se doporučuje přítmí, které zajistí rolety nebo závěsy na 
oknech a dveřích. V místnostech by měla být možnost odstupňovaného osvětlení, 
kromě osvětlení celého boxu je důležité umístění lampiček individuálně u každého 
lůžka. Inkubátory u novorozenců do 32. gestačního týdne by měly být kryté přehozy, 
které nepropouští světlo. Během ošetřovatelských, diagnostických a terapeutických 
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výkonů (kdy někdy potřebujeme použit velmi intenzivní světlo) je nezbytná ochrana 
očí. Ochranu očí je potřeba zajistit zvláště během fototerapie.

Zhruba od 32. gestačního týdne může být dítě postupně vystavováno dennímu 
osvětlení během fáze bdění, klokánkování, krmení a ošetřování. Přehozy bychom 
měli používat cca do 34. gestačního týdne.

Vývoj sluchového systému

Během prvních 20 týdnů gestace se vyvíjí strukturální část sluchového ústrojí, neuro-
senzorická složka se vyvíjí po 20. týdnu gestace. Sluchový systém se stává funkčním 
kolem 25. týdne těhotenství. Období od 25. týdne do 5.–6. měsíce je nejkritičtějším 
obdobím vývoje neurosenzorické části sluchového ústrojí.

Nezralý sluchový systém je funkční již od 25.–29. týdne gestace, kdy gangliové 
buňky začínají propojovat vláskové buňky kochley s mozkovým kmenem a slucho-
vým kortexem v temporálního laloku. Nervové spojení mezi kochleou a sluchovým 
kortexem je zcela nedotčené do 30. gestačního týdne. V tomto období jsou vláskové 
buňky v kochlee a jejich spojení dostatečně zralé na to, začít „ladění“ na specifické 
frekvence. Tento proces probíhá nejdříve pro zvuky o nízké frekvenci, které jsou 
typické pro intrauterinní prostředí. Rozdíl ve stěžejních frekvencích sousedních vlás-
kových buněk je velmi malý – 0,2 %. Proces ladění proto vyžaduje velmi tiché okolní 
prostředí. (Graven a Browne, 2008b)

Zároveň se v mozkové kůře začínají utvářet tonotopické sloupce, které jsou ne-
zbytné k přijímání, identifikaci a odpovědi na jazyk, řeč, hudbu a významné zvuky 
z prostředí. (Lockridge, 2018) Tonotopické uspořádání je závislé na odpovídajících 
stimulech ze zevního i vnitřního prostředí (exogenní i endogenní stimulaci). Endo-
genní stimulace se objevuje pouze v průběhu REM spánku. Nitroděložní prostředí 
je dostatečně klidné a tiché na to, aby měl plod možnost rozpoznání a reakce na 
okolní zvuky – jak interní (z matčina těla), tak externí (z vnějšího prostředí). Plod je 
v děloze chráněn před zvuky o vysokých frekvencích.

Děloha tvoří přirozenou zvukovou bariéru. Předčasným porodem dítě o tuto 
ochrannou bariéru přichází a je vystaveno akustickým podnětům často o vyšších 
frekvencích, než se dají očekávat během nitroděložního vývoje.

Vystavení nezralého novorozence nadměrnému hluku má krátkodobé i dlouho-
dobé následky. Akutní odpovědí na přetížení sluchového aparátu může být stresová 
reakce autonomního systému – kolísání srdeční frekvence, krevního tlaku či saturace 
kyslíku. Mozek zaznamenává zvuky i během spánku, spánek je rušený, přerušovaný, 
což má negativní vliv jak na kvalitu, tak na kvantitu spánku.

Pokud je hladina hluku vyšší než 60 dB, pak není dítě schopno rozpoznat jednotli-
vé smysluplné zvuky. (Lockridge, 2018) Hlasité zvuky mohou způsobovat strukturální 
poškození vláskových buněk kochley. Čím intenzivnější je hluk, tím méně specific-
kých frekvencí může novorozenec slyšet a využít k modulaci a nastavení vláskových 
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buněk a následně tím méně frekvencí bude v budoucnu rozlišovat. Při poškození 
vývoje tonotopické organizace ve sluchovém kortexu je negativně ovlivněno mj. 
rozpoznávání matčina hlasu a jiných zvuků z okolního prostředí, následně může být 
opožděn vývoj jazyka a řeči.

Cílem snížení hluku na JIP je zlepšení fyziologické stability nemocných novoro-
zenců a následně zlepšení potenciálu pro pozitivní vývoj sluchového aparátu i CNS 
dítěte. (Lucas, 2015)

Jak chránit novorozence před nadměrnou sluchovou stimulací?

Snažíme se zklidnit provoz na boxech, v místnosti by se měly pohybovat pouze oso-
by, které zde vykonávají aktuálně nějakou činnost. Je vhodné zvážit nutnost probírá-
ní anamnézy a aktuálního stavu dítěte ve větším kolektivu specialistů přímo u lůžka 
dítěte. Konverzace na boxech by měla být tichá, a to i v případě řešení akutních 
situací a při přijímání nových pacientů na oddělení – což jsou momenty zvýšeného 
zatížení a nároků na personál, kdy bývají hlukové limity nejčastěji překračovány. 
Zvýšenou pozornost věnujeme nastavení hlasitosti alarmů – hlasitost by měla být 
co nejtišší, ale taková, abychom ji ještě bezpečně slyšeli. Nutné je rychlé vypínání 
a řešení alarmů. To je snadnější na pracovištích s centrálním monitoringem, kdy 
z centrály lze na alarmy vitálních funkcí dítěte reagovat a tišit je, čímž se snižuje 
potřeba vcházet na novorozenecké boxy v neurgentních situacích. Pozornost mu-
síme věnovat i alarmům přístrojů na novorozeneckých JIP (infuzní pumpy, alarmy 
ventilátorů atd.).

Výhodou je používat silnější přehozy na inkubátory, které nejen chrání dítě před 
světlem, ale zároveň tlumí hluk z okolí. Při práci u inkubátoru nepokládáme pomůc-
ky na inkubátor, nepoužíváme inkubátor jako podložku na psaní, dbáme na citlivé 
zavírání dvířek inkubátoru. Důležitá je péče o okruhy ventilátorů s pravidelným od-
straňováním vody z okruhu. Na boxech nepoužíváme telefony, rádia apod.

Cílem našich opatření je udržování hlučnosti pozadí max. do 50 dB, 1s maxi-
mum by nemělo překročit 70 dB. V takovém prostředí může novorozenec dobře 
slyšet a rozlišit matčin hlas, melodii, hudbu, smysluplné zvuky. (Graven a Browne, 
2008b) Zároveň takové prostředí podporuje klidný spánek s minimálním přerušo-
váním spánkových cyklů. REM spánek hraje důležitou roli ve vyzrávání sluchového 
systému.

Ke zvukové stimulaci nezralých novorozenců je přirozené využít hlas rodičů. Pod-
porujeme rodiče, aby pokud to podmínky dovolí, na své děti cíleně mluvili od 28. tý-
dne gestace – zpočátku velmi tichým a klidným hlasem. Tak, jak dítě stárne, volí 
rodiče postupně vyšší intenzitu hlasu a tón jako při standardní konverzaci. (Lucas, 
2015)

Nezralý novorozenec před 34. gestačním týdnem nepotřebuje žádnou dodateč-
nou sluchovou stimulaci kromě matčina hlasu. V děloze plod slyší hlasy matky, otce 
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a jiných příbuzných cca od 24. týdne těhotenství. Tyto hlasy je dítě schopno rozeznat 
od cizích. Ošetřující personál by měl podporovat rodiče, aby na své děti mluvili 
a zároveň aby jejich obličej byl v zorném poli dítěte. Pro attachment a bonding je 
pro novorozence sluch důležitější než zrak.

Vývoj čichu a chuti

Receptory pro chuť a čich jsou funkční od 27. gestačního týdne. Od tohoto období 
již lze zaznamenat fyziologické reakce a odpovědi na nepříjemné pachy. V děloze 
plod vnímá chuť plodové vody, která je ovlivněna i stravou matky. Plod je schopen 
detekovat jednotlivé pachy a vůně v plodové vodě, může na ně selektivně reagovat. 
Už během nitroděložního vývoje se utváří chuťová paměť a pachová paměť. Složení 
plodové vody a kolostra je chemicky podobné a je specifické pro každou konkrétní 
matku. (Browne, 2008) Novorozenec jasně preferuje pach plodové vody a mateř-
ského mléka vlastní matky než jiných matek. Po narození má snahu se dostat k ma-
teřskému prsu – vnímá jak vůni kolostra, tak vůni matky. Možnost přiložení k prsu 
a sání kolostra v první hodině po narození má výrazně pozitivní vliv na pozdější 
kojení. (Browne, 2008) U nezralých novorozenců namočení dudlíku do mateřského 
mléka během krmení zlepšuje nonnutritivní sání, následně příjem a růst. Gázu na-
močenou v mléce nebo např. kapesník s vůní matky (který předtím nosila na holém 
těle) můžeme položit i vedle dítěte.

Čich má přímé napojení na čichový kortex. Pachy jsou zpracovávány limbickým 
systémem ve stejné lokalitě jako vzpomínky a emoce. Pach tak má i emocionál-
ní kontext. Poskytnutí příjemné čichové zkušenosti může pomoci vyvážit negativní 
podněty, kterým se někdy nelze vyhnout. Velmi příjemnou zkušeností je kontakt kůže 
na kůži s matkou. Vystavení mateřskému pachu je extrémně důležité, má vztah jak 
senzorickému vývoji, tak k attachmentu.

Jak chránit novorozence před nadměrnou stimulací čichu?

Na novorozeneckých JIP jsou pacienti vystavováni nepříjemným pachovým stimu-
lům z běžně používaných přípravků, jako jsou mýdla, dezinfekce rukou, dezinfekční 
roztoky apod.

V rámci ochrany dítěte před nežádoucími pachovými a chuťovými stimuly by 
ošetřující personál neměl používat silné parfémy, neměli bychom, byť na krátkou 
dobu, umísťovat dezinfekční roztoky přímo do inkubátoru. (Lucas, 2015)

Polohování a handling

Během nitroděložního vývoje je plod v bezpečném prostředí, s jasnými hranicemi, 
které vytváří děložní stěna. Poloha novorozence v děloze je s překříženými ohnutými 
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končetinami, ohnutou páteří a mírným předklonem hlavy. Udržování správné po-
lohy je důležité pro vývoj svalů a nervosvalových spojení. Svalový tonus se vyvíjí do 
36. týdne gestace. Děložní prostředí poskytuje plodu konstantní somestetickou (do-
tykovou), kinestetickou (pohybovou) a proprioceptivní (polohovou) zpětnou vazbu.

Pokud se dítě narodí předčasně nebo je kriticky nemocné, gravitační síly způsobí, 
že slabý novorozence zaujímá dlouhodobě nepohodlnou polohu vleže. Časem se 
posilují nervová spojení, která podporují tyto nepřirozené polohy. Může následovat 
opoždění vývoje a trvalé postižení.

Tyto negativní vlivy se snažíme eliminovat správným polohováním nezralých no-
vorozenců. Novorozence ukládáme do „pelíšků“, které poskytují dítěti oporu, záro-
veň mu umožňují pohyb, dovolí mu zaujmout podobnou polohu jako plodu v děloze 
a jsou příjemné na dotek. Pelíšky využíváme pro děti narozené pod 34. týdnem 
těhotenství. Pro nestabilní novorozence je vhodná poloha na břiše. Stabilnější děti 
polohujeme i na boky, před propuštěním polohujeme děti na záda. (Lucas, 2015) 
Poloha na břiše usnadňuje dýchání, zlepšuje saturaci kyslíkem, snižuje gastroezo-
fageální reflux, zvyšuje kvalitu a kvantitu spánku, šetří dítěti energii, děti lépe pro-
spívají na váze. Další možností polohování na břiše je klokánkování (viz samostatná 
kapitola). Poloha na boku umožňuje novorozenci dát si ruce k obličeji.

Důležitý je i šetrný handling. Rychlá, neobratná a nešetrná manipulace s dítětem 
může být časově uspokojující pro ošetřující personál, je ale velmi stresující pro dítě 
a často vede k jeho fyziologické nestabilitě. Při rychlých pohybech s dítětem ve 
vzduchu bez podpory jeho těla a končetin dítě reaguje nadměrnou motorickou ak-
tivitou, protože je extrémně podrážděný jeho rovnovážný aparát a dítě se pokouší 
o stabilizaci o pevný povrch. Po takové manipulaci může u nezralého novorozence 
i několik desítek minut přetrvávat disorganizace, dítě má pocit nevolnosti, závrať, 
mohu u něj přetrvávat epizody desaturací, kolísání srdeční akce a jiné projevy stre-
sové zátěže.

Používání šetrného handlingu a techniky kontejnmentu (containment, též hand 
hugs – obejmutí rukama) minimalizuje stres a podporuje autonomní stabilitu dítěte. 
Technika kontejnmentu znamená podporu těla dítěte rukama pečující osoby, které 
mu vytváří oporu ve flexní středové poloze. Je vhodné k ní využít další osobu – ať už 
z řad personálu, nebo rodiče dítěte. Tato technika dává dítěti možnost kontrolovat 
vlastní tělo. Dítě, kterému tuto podporu neposkytujeme, je méně stabilní, rozrušené, 
stresované. Technika je indikovaná pro všechny typy manipulace, ošetřování a pro-
cedur. (Lockridge, 2018)

Závěr

Vývojová péče je velmi komplexní koncept. Zahrnuje celou řadu opatření a postupů, 
které mají za cíl snížit stresovou zátěž nezralého novorozence na jednotce inten-
zivní péče. Významnou součástí vývojové péče je ochrana spánku. Další skupinu 
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představuje eliminace zatěžujících stimulů ze zevního prostředí (především zvukové, 
zrakové, čichové, chuťové). Nedílnou součástí je adekvátní polohování a handling 
dítěte. Zavádění jednotlivých, zdánlivě jednoduchých postupů vyžaduje především 
spolupracující ošetřující personál, změnu uvažování nad stylem péče o nezralé no-
vorozence s nutností brát větší zřetel na potřeby dítěte a adekvátně na ně reagovat. 
V neposlední řadě posouváme spolupráci s rodiči, ideálem je partnerský vztah mezi 
rodiči a ošetřujícím personálem, kdy jsou rodiče prioritní a pevnou součástí týmu.

Podporováno: CZ.2.16/3.1.00/21525, projekt Centrum vývojové péče
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Zapojení rodičů do vývojové péče
Zuzana Tomášková, BSc DiS. NNP RN
Neonatologická sestra JIRP
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Moji kolegové vám přiblížili v předchozí kapitole, co je to vývojová péče a jaké jsou 
její principy. V současné chvíli máte tedy představu, proč má nebo bude mít vaše 
miminko přikrytý inkubátor, proč se na odděleních snažíme nekřičet, ale šeptat, z ja-
kého důvodu na miminka nesaháme každou chvíli a snažíme se o minimální mani-
pulaci s novorozencem. Pojďme se ale podívat, jak se můžete do této péče zapojit 
i vy a být tak daleko více nablízku svému miminku a správně podporovat jeho vývoj.

Již bylo zmíněno, že jedním z nejdůležitějších pilířů vývojové péče je podpora 
a ochrana spánku nedonošených novorozenců. Je důležité, abychom miminko ne-
rušili každou chvíli a místo odpočinku ho nestimulovali k aktivitě, což by se následně 
mohlo projevit i nestabilitou životních funkcí a zhoršením stavu vašeho miminka. 
Když budete chtít se svým miminkem trávit co nejvíce času, je i přes to všechno 
důležité dodržovat určité zásady.

První zásadou je, že nedonošená miminka nehladíme stejně jako donošené no-
vorozence. Hlazení tato mini miminka vyrušuje a naopak stimuluje. Ideální je tedy 

Milé maminky,
přinášíme vám základní shrnutí vývojové péče pro rodiče, které vypraco-

vala dětská sestřička Zuzana Tomášková (více o autorce naleznete v medai-
lonku), která o tomto způsobu péče přednáší a vede kurzy. Vývojovou péči 
vnímáme v Nedoklubku jako důležitou a jsme rádi, že se na českých neo-
natologiích uplatňuje čím dál tím více. Vidíme ji jako nejvíce šetrnou k našim 
maličkým miminkům. A jako mámy také cítíme, že je nejněžnější… Za zmínku 
stojí jistě i fakt, že také organizace EFCNI (European Foundation for the Care 
of Newborn Infants) ji zařazuje do svých Evropských standardů péče o novo-
rozence. Pojem vývojová péče v neonatologii je celosvětově již nějakou dobu 
velmi důležitou součástí péče o novorozence, a to zejména o ty nezralé nebo 
kriticky nemocné. Součásti vývojové péče lze též aplikovat na odděleních in-
termediárních a ve fyziologické péči. Když se na celý koncept vývojové péče 
podíváme, zjistíme, že mnoho jejích principů je možné aplikovat ve všech od-
větvích ošetřovatelství, včetně péče o dospělé pacienty.

 Vaše Nedoklubko
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kontakt s vámi formou polo-
žení dlaní na hlavičku dítěte 
a na tělíčko, ať už zabalené, 
nebo nahé. Ruce může mít 
na miminku buď jen mamin-
ka, nebo tatínek, ale je mož-
né, abyste na miminku měli 
ruku oba. Jestliže jsou vaše 
ruce studené, pokuste si je 
zahřát pod teplou vodou 
nebo mezi koleny. Chladné 
ruce mohou ochladit i mi-
minko a je pro ně velmi ne-
příjemné, když na zahřáté 
tělíčko sáhne studená ruka. 
Pamatujte, že v této intimní 

chvíli byste měli opravdu věnovat vaši energii čistě kontaktu s miminkem, aby z toho 
mělo ten největší benefit, a to včetně vás samotných.

Druhou zásadou je dodržování určitých intervalů podle domluvy s ošetřujícím 
personálem, který má ze začátku přehled o tom, co vaše miminko zvládne vzhle-
dem k nezralosti a stabilitě životních funkcí. Protože jsou nezralá miminka ohro-
žena teplotní nestabilitou, není zpočátku možné, abyste ruce v inkubátoru měli po 
dlouhou dobu. Je nutné udržovat termoneutrální prostředí, aby miminko prospívalo, 
protože stačí pár minut s otevřenými okénky a miminko může ztratit až jeden stupeň 
teploty. Sestřička vám tedy většinou řekne, jak dlouho je možné tímto způsobem 
s miminkem trávit čas. Postupně se i vy naučíte rozeznávat, kdy je miminko bdělejší 
a je možné se ho dotýkat a kdy opravdu spí a je lepší ho nechat v klidu.

Doteky jsou velmi důležité, a hlavně doteky vás, rodičů. Miminko cítí příjemný 
dotek a dokáže reagovat na příjemnou stimulaci, má pocit bezpečí. V případě, že 
to stav miminka a situace na oddělení dovolí, je možné pomoci ošetřovatelskému 
personálu i při péči o vaše miminko. Postupně se naučíte přebalovat, ošetřovat ústa, 
oči, zadeček a pupíček a při této péči se miminka budete dotýkat a reagovat na 
jeho projevy. Všímejte si, jak vaše miminko reaguje, jak se kouká, jak se protahuje. 
Naučíte se číst vzorec chování a lépe se vám bude reagovat na projevy vašeho 
miminka. Postupně se můžete zapojit do polohování, přetáčení z bříška na záda 
a opačně, můžete pomoci sestřičkám při výměně pelíšku či převlékání miminka. 
Všemi těmito doteky dáváte miminku najevo, že tam jste, že jste přítomni a že může 
mít miminko pocit bezpečí.

Polohování miminka je součástí péče o novorozence. Sestřičky vám budou po-
stupně vysvětlovat, v jaké poloze a proč miminko je. K polohování se používá celá 
řada pomůcek, které jsou zrovna pro dané miminko k dispozici. Můžete se setkat 

NEONATOLOGICKÁ PÉČE
PÉČE O PŘEDČASNĚ NAROZENÉ DĚTI – VÝVOJOVÁ PÉČE



243

s pelíšky, zavinovačkami, dečkami, speciálními podložkami a dalšími prostředky, 
které vám personál jistě rád vysvětlí. Miminku se nejlépe dýchá v poloze na bříšku, 
proto většinu času, kdy je mu poskytována ventilační podpora, se miminko polohuje 
na bříško, a měl by se mu podkládat hrudník, což slouží jako aktivní stimulace brá-
nice (hlavního dýchacího svalu). Někdy se miminkům na bříšku nelíbí celý den a je 
potřeba je i mimo manipulaci polohovat jinak. Pro miminka s podporou dýchání je 
též doporučená poloha na levém boku, a to z důvodu umístění plic a srdce v hrud-
níku. Samozřejmě miminka mohou ležet i na zádech a na pravém boku, ale každá 
poloha má svá specifika.

Když budete později sami nebo se sestřičkou polohovat, můžete využít pár zá-
sad polohování. Miminko na bříšku musí mít nožičky skrčené pod sebou nebo těsně 
vedle sebe, špičky chodidel směřují k sobě a paty ven, ruce jsou skrčené s dlaněmi 
blízko obličeje a hlavička je stočena k jedné straně mírně šikmo k podložce, aby 
se miminku dobře dýchalo. Při poloze na boku je nutné podložit miminku krk, aby 
nemělo zkroucenou hlavičku a mělo volné dýchací cesty. Dále platí stejná pravidla 
pro pokrčené nožky a ruce. Dětem okolo 28. týdne těhotenství je možné již pode-
přít hrudníček ke stimulaci aktivního dýchání. Větším dětem prokládáme mezi nož-
ky např. stočenou deku nebo plenu, abychom podpořili správnou pozici kyčelních 
kloubů. Miminka na zádech mají též podložený krk a mírně ramínka, aby jejich 
hlavička byla v tzv. čichací poloze (představte si, že čicháte třeba ke květině). Pro 
nohy a ruce platí opět pravidlo pokrčení a dlaní blízko obličeje. U větších novoro-
zenců okolo 28.–30. týdne těhotenství je vhodné podložit nožky, aby kolena a kyčle 
byly v úhlu cca 90 °, abychom podporovali aktivní dýchání a zapojování břišních 
dýchacích svalů. Nebojte se, není to těžké, během chvíle si tato pravidla osvojí-
te a personál oddělení vám je vždy k dispozici. Určitě se sami sebe ptáte, zda je 
možné miminko zavinout stejně jako miminka donošená. Ano, tato možnost zde je 
a v mnoha případech své miminko zavinuté uvidíte. Zavinuté se totiž cítí bezpečně. 
I když to mnohdy nevypadá jako u donošených miminek, zavinutí se praktikuje i na 
jednotkách intenzivní péče, když je to z hlediska zdravotního stavu miminka možné.

Při návštěvách svého miminka můžete pomoci i s minimalizací hluku. Je to velice 
jednoduché. Při vstupu na oddělení si vypněte nebo ztlumte mobilní telefon. Když 
budete na miminko mluvit, je nejlepší šeptat. Jestliže si chcete s tatínkem povídat 
při klokánkování, též šeptejte. Neklepejte na inkubátor, jelikož zvuk se uvnitř přenáší 
daleko více a může způsobit nestabilitu životních funkcí. Zavírání okének inkubátoru 
se nezdá být vědou, ale vězte, že je nutné zavírat je velmi potichu bez cvaknutí, 
abychom miminko nevyrušili. Váš hlas je však pro miminko velmi důležitý. V pozděj-
ším věku (okolo 30. týdne těhotenství) je možné přinést nahrávku s vaším hlasem, 
který můžeme v inkubátoru pustit miminku, aby mělo pocit, že jste nedaleko. Mů-
žete nahrát jakýkoliv rozhovor, čtenou pohádku, zpěv, hlas sourozenců, povídání aj. 
Představte si, že některé inkubátory jsou dokonce dnes vybaveny i přizpůsobeným 
mikrofonem a jsou schopny propojit mobilní telefon nebo jiné zařízení a přenést 
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do inkubátoru daný zvuk. Samozřej-
mě v přiměřené intenzitě, aby nedošlo 
k poškození sluchu miminka.

Jak se vyvarovat vystavení miminka 
nadměrnému světlu?

Jak již bylo zmíněno, na neonatolo-
gických odděleních se používají speci-
ální přehozy přes inkubátory, které tlumí 
světlo a hluk. Důležité je si pamatovat, 
když se chcete na své miminko podívat, 
že budete tento přehoz oddělávat po-
malu a postupně, aby si miminko přivy-
kalo intenzitě světla. Na miminko by se 
nemělo rozsvěcet přímé světlo, aby ne-
došlo k poškození zraku nebo k nesta-
bilitě životních funkcí. Jen si představme 
sami sebe, když v noci spíme a někdo by 
nad námi rozsvítil světlo. Také bychom 
se lekli a bylo by nám to nepříjemné.

Když je miminko vystaveno fototerapii pro eliminaci bilirubinu v krvi (novoro-
zenecká žloutenka), má nasazenu ochranu očí. Důležité je vědět, že i vy si musíte 
oči chránit. Poproste tedy personál, aby po dobu, co budete sedět u miminka, pří-
stroj vypli. V případě, že to není možné, měli byste použít sluneční brýle k ochraně 
svých očí. Další důležitou informací je nepoužívání blesku u fotoaparátu. Samozřej-
mě budete chtít fotit každou maličkost, někdy i natáčet video, což je pochopitelné 
a samozřejmě možné, ale pamatujte na dvě pravidla. První pravidlo je zeptat se 
ošetřujícího personálu, zda jim nevadí být v záběru, a druhé je vypnout blesk nebo 
přisvícení na kameře, aby nedošlo k poškození zraku vašeho miminka.

Další již zmíněnou oblastí je čich a chuť novorozence. Asi si říkáte, jak můžete 
podpořit tyto dvě oblasti. Je to velice jednoduché. Každá maminka se snaží pro své 
miminko odstříkat co největší možné množství mateřského mléka, a právě to je dů-
ležité v chuti novorozence. Maminka může mléko použít společně se šidítkem či ště-
tičkou, které při krmení dostane miminko do úst a dojde k podpoře nejen chuťových 
reflexů, ale též k podpoře sacího a polykacího reflexu. Díky chuťovým vjemům a vy-
plavení endorfinů je možné zmírnit bolest u novorozence právě podáním sacharózy, 
která je dnes již běžně dostupná na odděleních neonatologie a můžete se s ní denně 
setkat. Miminko také vnímá pachy, které jsou kolem něj. Je zde též pár důležitých 
pravidel, které byste jako rodiče měli dodržovat. Jedno z nich souvisí s dezinfekcí ru-
kou, kterou je nutné provést vždy před vstupem do inkubátoru. Je však velmi důležité 
vetřít dezinfekci do rukou a nechat ji řádně zaschnout. Tímto procesem se postupně 
dezinfekční prostředek a nepříjemný, čpící zápach dezinfekce vypaří a je možné 
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vložit ruce do inkubátoru. Když toto správně neprovedeme, dáváme miminku čichat 
právě výpary z odpařující se dezinfekce, která je i pro nás velmi nepříjemná do nosu. 
Další nepříjemný pachový vjem může být silný parfém, který nám voní, ale miminku 
ne. Proto v případě, že chodíte své miminko klokánkovat, je nejlepší jít bez parfému, 
jelikož miminko má stejně nejraději vaši přirozenou vůni, kterou zná již z dělohy. 
I v této čichové oblasti je ale možné vaše miminko podpořit. Ptáte se jak? Stačí vzít 
nějaký malý látkový kapesníček nebo chobotničku, nosit ji chvíli u sebe za tričkem 
a následně dát vedle miminka do inkubátoru. Ono pak bude mít možnost cítit vaši 
vůni, i když vy už budete doma nebo na svém pokoji v nemocnici.

Rodiče se často ptají, zda miminko něco nebolí. Novorozenec cítí bolest, toto 
jsme se již naučili a pochopili jsme, že i ten nejmenší může cítit bolest při různých 
výkonech. Základem naší péče však je nenechat trpět miminko bolestí a nepohod-
lím. Máme mnoho možností tišení bolesti, jen si vybrat tu správnou pro daného 
pacienta. Velmi důležité jsou nefarmakologické intervence (bez léků), kterých je celá 
řada. V případě, že není možné novorozence zbavit bolesti nefarmakologicky, měli 
bychom zvážit správnou farmakologickou (lékovou) intervenci. A právě s tlumením 
bolesti nebo úlevou od diskomfortu můžete svému miminku pomoci i vy. Nevíte 
jak? Je to velmi jednoduché, stačí být s ním, a když to situace na oddělení a jeho 
zdravotní stav dovolí, můžete jej například přidržovat při odsávání nebo zavádění 
kanylky do žíly. Odběr z patičky nebo například ultrazvuk hlavičky či bříška je mož-
né po domluvě s ošetřujícím personálem provádět i při klokánkování či chování 
miminka. Vždy je možné se domluvit, zda máte možnost pomoci v tišení bolesti 
nebo diskomfortu svého miminka. Určitě s postupně plynoucí dobou a poznáváním 
miminka a jeho projevů si můžete všim-
nout i vy dříve, že miminko něco trápí, 
a poradit se s ošetřujícími sestřičkami 
a lékaři, zda je možné nějak pomoci 
i z vaší strany.

Předposlední součástí vývojové 
péče, o které se zmíním, je již velmi zná-
mé klokánkování. Metoda klokánková-
ní pochází z kolumbijské Bogoty, kde se 
roku 1979 dva lékaři snažili zachránit 
novorozené děti, jež potřebovaly inku-
bátory, kterých byl ale velký nedostatek. 
Zároveň zde bylo velmi vysoké procento 
nozokomiálních infekcí (nákaza vzniklá 
při pobytu v nemocnici). Po zavedení 
klokánkování došlo ke snížení novoro-
zenecké úmrtnosti až o 51 %. Tato meto-
da byla poměrně podrobně zkoumána 
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a bylo zjištěno, že klokánkování podporuje kojení, prevenci infekcí, stabilizuje ter-
moregulaci, podporuje správný vzorec dýchání a mozkovou aktivitu a v neposlední 
řadě podporuje bonding mezi maminkou/tatínkem a dítětem. Klokánkovat můžete 
své miminko, když je natolik stabilní, že je možné jej přemístit z inkubátoru na váš 
hrudník. Někdy je to možné ihned, jindy si musíte počkat pár dní, než se miminko 
stabilizuje.

U klokánkování je důležité dbát na následující pravidla. Vezměte si pohodlné 
oblečení, ve kterém se vám bude dobře sedět v klokánkovacím křesle a půjde dob-
ře rozepnout na hrudníku, aby bylo možné miminko k vám položit. Připravte se na 
minimální dobu klokánkování 2 hodiny. Proč 2 hodiny? Miminku i vám bude něja-
kou dobu trvat, než se tzv. „sehrajete“. Většinou jde o 45–60 minut adaptace, kdy 
se miminko „uvelebí“ u vás na hrudníku a začne vnímat váš dech, vůni, tlukot srdce 
a vše k tomu přizpůsobí. Stejně tak se musí aklimatizovat váš organismus. Délka 
klokánkování není nijak omezena a platí pravidlo čím déle, tím lépe. Samozřejmě 
ale záleží i na stavu miminka, zda to zvládá, a též na vás, jak dlouho vydržíte sedět. 
Další důležitou přípravou je toaleta, jelikož musíte vydržet sedět alespoň dvě hodiny. 
Připravte si též vodu do lahvičky, abyste se mohla vy nebo tatínek během klokánko-
vání občerstvit, a to hlavně během teplých měsíců. Věnujte se při klokánkování jen 
svému miminku a snažte se zcela zrelaxovat. Nemyslete na komplikace a problémy, 
které vás mohou potkat, nesledujte monitory a hodnoty, které na nich jsou, ty hlídá 
ošetřovatelský personál. Pokud je to možné, nepoužívejte ani mobilní telefon, který 
vás odvádí od soustředění se na vaše miminko. Jestliže máte vedle sebe i tatínka 
nebo máte obrácené role, kdy tatínek klokánkuje a vy sedíte vedle, snažte se pouze 
šeptat nebo nemluvit. Tyto chvíle jsou okamžiky vzácné symbiózy vašich organismů, 
které vedou ke stabilizaci životních funkcí vašeho miminka a k vnímání vás samot-
ných. Užívejte si tyto chvíle, co nejvíce je to možné, pomáhají jak miminku, tak i vám. 
Může se stát, že se miminku klokánkování již nelíbí nebo to jeho stav nedovoluje, 
ale je možné je třeba jen zavinuté pochovat. I to je možné a domluvíte se přímo 
s ošetřující sestřičkou na postupu chování miminka. Jsou i chvíle, kdy není možné 
ani chování zavinutého miminka, je ale možné s miminkem být v úzkém kontaktu. 
Jestliže to podmínky dovolí, můžete si sednout vedle inkubátoru a personál vás pustí 
„dovnitř“, kde můžete miminko ovinout rukou, lehnout si hlavou k němu a nějaký čas 
tak s ním strávit. Domluvte se na postupu se sestřičkou.

Postupně zjistíte, že je mnoho věcí, které můžete se svým miminkem dělat, a jak 
mnoho mu na cestě domů z oddělení neonatologie můžete pomoci. Péče zamě-
řená na rodinu (family centered care) je dnes stěžejním pilířem celé péče o mi-
minko. Chceme, abyste byli součástí našeho týmu. Budete postupně informováni 
o zdravotním stavu miminka, budete součástí vizit, oceníme i vaše poznatky v péči 
o ně. Jste našimi partnery a spolupráce s vámi je pro nás i vaše miminko důleži-
tá. Děkujeme, že jste součástí týmu, který se o vaše miminko stará. A nebojte, vše 
zvládneme společně.
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Cesta k úspěšnému kojení 
nedonošených dětí

Eva Kuběnová
Laktační poradkyně

Kojení je základní potřebou i právem dítěte a mělo by být umožněno všem novo-
rozencům, a to i těm narozeným předčasně, neboť mateřské mléko je nenahradi-
telným zdrojem výživy, která se svým složením přirozeně přizpůsobuje potřebám 
dítěte. První kapky mleziva (kolostra) obsahují řadu prospěšných látek, které již 
bezprostředně po narození mohou zejména nedonošeným dětem sloužit téměř 
jako lék. I předčasně narozené děti mohou být kojeny, vždy však záleží na stupni 
zralosti a zdravotním stavu dítěte. Sací reflex u předčasně narozených dětí zpo-
čátku ještě nemusí být zcela vyvinut a také později může být koordinace sání, 
dýchání a polykání pro nezralé dítě obtížnější, takže kojení nebo dokrmování ze 
stříkačky na počátku nemusí být efektivní. V tomto období by však mělo být koje-
ní podporováno včasným zahájením stimulace prsou pomocí odsávání, brzkým 
kontaktem „kůže na kůži“ maminky a dítěte při klokánkování a stimulačním při-
kládáním dítěte k prsu.

Odsávání mateřského mléka – důležitý krok ke kojení

Je-li láskyplné mateřství narušeno předčasným porodem, pak první dny po poro-
du jsou často naplněny stresem a úzkostí. Pro rozvoj a následné udržení laktace 
je však prvních několik týdnů rozhodujících, proto je nutné co možná nejdříve začít 
stimulovat prsy k tvorbě mléka pravidelným odsáváním, neboť miminko pravdě-
podobně v této době ještě nebude schopno se k prsu přisávat. Bezprostředně po 
porodu je možné odsávat ručně, následně pak může maminka využít elektrickou 
odsávačku, nejlépe dvoufázovou. Je důležité odsávat prsy tak často, jako by bylo 
dítě kojeno, neboť je tak tělo podporováno k další produkci mléka. Cílem tohoto 
častého odsávání je stimulace prolaktinu v době, kdy je tělo maminky připraveno 
tvořit nejvíce mléka. Nástup laktace může být velice individuální, z důvodu kom-
plikovaného těhotenství a předčasného porodu může být u některých maminek 
i dosti opožděný. Prvních několik dní může být odsáváno jen velmi malé množství, 
až po několika dnech se teprve tvorba mléka může začít navyšovat. Přestože 
v počátcích může maminka pro svoje miminko odsávat jen nepatrné kapičky, 
neznamená to, že nebude schopna vytvořit dostatek mléka pro budoucí plno-
hodnotné kojení.
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Klokánkování – láskyplné doteky, které léčí

Brzký bezprostřední kontakt mezi dítětem a mámou při klokánkování velmi vý-
znamně napomáhá v péči o nezralého novorozence. Podstata klokánkování spočí-
vá v tom, že dítě je přikládáno přímo na tělo maminky a je přikryto jejím oděvem. 
Tento těsný tělesný kontakt pomáhá zajistit základní potřeby dítěte, bezpečí i lás-
kyplné přijetí, a tím má pozitivní vliv na celkový vývoj dítěte. Kontakt „kůže na kůži“ 
s dítětem při klokánkování velice významně napomáhá i maminkám, neboť přináší 
zvýšenou sebedůvěru, pocit naplnění a také pocit, že mohou něco pozitivního učinit 
pro své předčasně narozené dítě. Maminkám zlepšuje psychický stav, a tím podpo-
ruje a zvyšuje tvorbu mateřského mléka, zvyšuje úspěšnost kojení a prodlužuje délku 
laktace. I extrémně nezralé dítě s nízkou porodní hmotností může být již brzy po 
stabilizaci zdravotního stavu v těsném tělesném kontaktu s maminkou a přikládáno 
k prsu, aby cítilo vůni a chuť mateřského mléka. Mnohdy si tak po řadu dní a někdy 
i týdnů pomalými krůčky v láskyplném objetí osvojuje dovednosti, které ho mohou 
trpělivým trénováním dovést k úplnému kojení.

Péče o nedonošené miminko je často velice náročná, vyžaduje mnoho odhodlání 
a vytrvalosti, něhy a lásky, je to péče komplexní, do které láskyplná náruč a kojení 
bezpochyby patří. A i když se přes mnohé úsilí vždy vše nepodaří, je důležité vědět, 
že láskyplná péče, kterou darujeme v mnohých aspektech nedonošenému miminku, 
se nikdy neztratí!
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Centrum vývojové péče v Plzni
mUDr. monika Kepková
Vedoucí lékařka Centra vývojové péče a JIP neonatologického oddělení
FN Plzeň

Centrum vývojové péče (CVP) 
v Plzni je specializovaná ambu-
lance při Neonatologickém oddě-
lení ve Fakultní nemocnici v Plzni. 
Poskytujeme komplexní péči rizi-
kovým novorozencům z Plzeňské-
ho a Karlovarského kraje. Naše 
pracoviště má více než dvacetile-
tou tradici. V nedávné době prošlo 
rozsáhlou modernizací, je vybave-
né kvalitní přístrojovou technikou. 
Komfortní interiér zdobí moderní 
herní prvky tak, aby se u nás paci-
enti i jejich rodiče cítili dobře.

Do sledování zařazujeme novo-
rozence s rizikem nebo již patrnou 
poruchou vývoje. Jedná se o novo-
rozence nedonošené, hypotrofické, 
po prodělané porodní asfyxii (ne-
dostatku kyslíku), po závažné in-
fekci, s vrozenými vývojovými vadami, genetickými syndromy, chronickým plicním 
onemocněním a jiné. Sledujeme klinický stav, růst a psychomotorický vývoj dítěte. 
Výhodou je, že ambulantní sledování v CVP navazuje na spolupráci lékaře, fyziote-
rapeuta i psychologa během hospitalizace na novorozeneckém oddělení JIP a JIRP. 
To zajišťuje kontinuitu péče a dobrou kvalitu spolupráce, která v případě potřeby 
trvá až do předškolního věku dítěte.

U předčasně narozených či nemocných novorozenců je určité riziko postižení 
v oblasti motorické, senzorické i mentální. Po vyřešení aktuálních zdravotních kom-
plikací je novorozenec propuštěn z jednotky intenzivní péče domů. Pro rodiče končí 
velmi náročné období, ale velký kus práce je ještě čeká. Naším cílem je sledovat 
psychomotorický vývoj, včas zachytit jeho odchylky a vhodnou intervencí dítěti za-
jistit optimální vývoj, a tím minimalizovat následky perinatální zátěže. Jde o náročný 
proces, na kterém závisí kvalita dalšího života sledovaných dětí.
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Kromě klinických a laborator-
ních vyšetření provádíme vyšetření 
sonografická a rentgenová. Přímo 
v prostorách CVP máme ambulanci 
neurologa, fyzioterapeuta, dětské-
ho psychologa, logopeda a speci-
álního pedagoga. Toto uspořádání 
je výhodné nejen pro děti a jejich 
rodiče, ale umožňuje specialistům 
konzultovat problematiku z hledis-
ka svých odborností přímo u kon-
krétního pacienta. V rámci fakultní 
nemocnice spolupracujeme s od-
borníky ostatních oborů, jako jsou 
například ortoped, chirurg, endo-
krinolog, gastroenterolog, nutriční 
terapeut, stomatolog, oční lékař 
a další. Samozřejmostí je i úzká 
spolupráce s praktickými dětskými 
lékaři.

Velmi důležitá je podpora rodičů, kterým se porodem předčasně narozeného 
nebo nemocného dítěte zcela změnil život. Pravidelná komunikace může napomoci 
snížit jejich úzkost a obavy o vývoj dítěte. Naší snahou je vysvětlit jim aktuální stav, 
obtíže a usnadnit pochopení potřeb jejich dítěte. Učíme rodiče správně dítě moti-
vovat k dosažení maxima jeho schopností. V případě poruchy vývoje v oblasti těles-

né, pohybové, duševní 
i smyslové se snažíme 
dítěti usnadnit integraci 
do rodiny, vzdělávacího 
systému a společnosti. 
Chceme ujistit rodiče, že 
v této těžké situaci mají 
při sobě tým odborníků 
připravený jim pomoci.

Velkou odměnou za 
naši práci a motivací je 
vidět spokojené rodi-
če a pokroky ve vývoji 
jejich dětí. Znamená to 
pro nás důležitou zpět-
nou vazbu.
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Dlouhodobé sledování rizikových 
novorozenců v Ústavu pro péči 
o matku a dítě v Praze-Podolí

mUDr. Zuzana Staníčková
Lékařka novorozeneckého oddělení a rizikové ambulance,  
vedoucí Podpůrného a paliativního týmu
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD) je jedním z největších perinatologických cen-
ter intenzivní péče v ČR. Od roku 2012 je součástí ÚPMD Centrum fetální medicíny 
zabývající se prováděním nitroděložních operačních výkonů ve spolupráci s jedním 
z největších evropských center v univerzitní nemocnici v belgickém Leuvenu. Kromě 
standardní péče je zde péče poskytována těhotným ženám, u nichž lze předpo-
kládat narození plodu s nízkou porodní hmotností či s rizikovým průběhem těho-
tenství. Specifickou problematikou je potom zaměření na dvojčetné monochoriální 
gravidity, prenatální diagnostiku a následnou neonatologickou péči o novorozence 
s diagnostikovanou brániční kýlou. Kromě intenzivní péče během hospitalizace je 
novorozencům po propuštění do domácího prostředí poskytována i ambulantní 
dlouhodobá následná péče. Dlouhodobé sledování je součástí základní koncepce 
perinatologické péče o rizikové novorozence. Jeho cílem je brzké rozpoznání po-
ruch vývoje s následnou časnou intervencí a dosažení maximálního potenciálu a co 
nejvyšší kvality života každého pacienta.

Návaznost ambulantního sledování novorozenců  
s perinatální zátěží v ÚPmD

Kontinuita péče je jedním ze základních pilířů následné péče o novorozence s pe-
rinatálními riziky v ÚPMD. Již v závěru hospitalizace je součástí péče aktivní zapo-
jení rodičů, jejich zaučení v nezbytných dovednostech (technika krmení, dechová 
rehabilitace, reflexní rehabilitace, handling, aplikace léků atd.) a vysvětlení speci-
fických zdravotních problémů jejich dětí a potřeby další péče. Před propuštěním 
z nemocnice jsou často sledovány parametry, na které je dále kladen důraz i během 
dlouhodobého sledování. Stabilní novorozenci jsou z ÚPMD propuštěni při dosažení 
věku kolem 36. gestačního týdne a vzestupné váhové křivky s váhou kolem 2 kg. Sa-
mozřejmou součástí propouštěcí zprávy jsou individualizovaná doporučení týkající 
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se stravy, medikace a nastínění pravidelného sledování v rizikové ambulanci ÚPMD 
a další potřebné specializované ambulantní péče.

V ÚPMD jsou děti sledovány minimálně do 2 let korigovaného věku s předpokla-
dem, že nejzávažnější poruchy psychomotorického vývoje (PMV) se do této doby již 
projeví. Pravidelné posouzení PMV má v raném věku význam v odhalení vývojových 
odchylek a vede k včasnému zahájení časných intervenčních programů. Kolem dvou 
let korigovaného věku již lze vyslovit podezření na množství středních a lehkých odchy-
lek. Jedná se například o vývojové opoždění řeči, poruchy kognitivního a mentálního 
vývoje a například i atypické projevy dítěte v sociální interakci vedoucí k diagnostice 
poruch autistického spektra. Proto je součástí závěrečné prohlídky ve dvou letech i psy-
chologické vyšetření zaměřené na kognitivní, řečovou a motorickou vývojovou složku.

Cíle dlouhodobého sledování v Ústavu pro péči o matku a dítě

 M Sběr dat týkajících se závažné pozdní nemocnosti zůstává důležitou náplní lé-
kařů vývojové poradny.

 M Zpětná vazba získaná od rodičů dříve hospitalizovaných dětí je pro ošetřující 
personál velmi důležitá a přináší motivaci k další práci a zlepšení péče.

 M Konzultace stavu dítěte a motivace rodičů k pokračující stimulaci vývoje dítěte 
vede nejen k lepšímu pochopení stavu a chování dítěte, ale i ke snížení psychické 
zátěže a úzkosti časté u rodičů rizikových novorozenců.

 M Rodinám je poskytováno zdravotně-sociální poradenství s odkazem na formy 
sociální a finanční pomoci (raná péče, svépomocné podpůrné skupiny, nadace 
spolufinancující potřebnou komplexní terapii).

 M Včasná diagnostika poruch vývoje a zahájení intervence a koordinace interdis-
ciplinární, komplexní a individualizované péče včetně klíčové spolupráce s prak-
tickým lékařem pro děti a dorost (PLDD).

možnosti multidisciplinární ambulantní péče  
v Ústavu pro péči o matku a dítě

Pacienti jsou sledováni týmem složeným z lékařů, sester, fyzioterapeutů, zdravotně 
sociálních pracovnic z Centra provázení, dětské psycholožky a laktačních poradkyň. 
Nově je součástí týmu dlouhodobého sledování i klinická logopedka. Při plánování 
vyšetření je snahou tzv. clustering návštěv, tedy koordinace všech specialistů s cí-
lem umožnit rodinám rizikových novorozenců co nejvíce vyšetření na jednom místě 
v jeden den. Vzájemná komunikace mezi jednotlivými členy týmu vede ke zvýšení 
efektivity a souladu péče.

Jako základní synchronizující prvek v dlouhodobém sledování v ÚPMD působí 
lékař rizikové ambulance, neonatolog, vzdělaný ve vývojové pediatrii, komunikaci, 
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krizové intervenci atd. Ten na základě aktuálního zdravotního stavu a psychomoto-
rického vývoje rozhoduje v souladu s rodiči o četnosti prohlídek a koordinuje potře-
bu specializovaných ambulantních vyšetření i se spolupracujícími specialisty mimo 
ÚPMD. Blízký vztah s rodinami, navozená důvěra a kontinuita péče umožňují léka-
řům rizikové ambulance vnímat a respektovat cíle a hodnoty rodiny a vytvořit tak 
konsensuální dlouhodobý plán péče respektovaný i dalšími odborníky podílejícími 
se na péči.

Důležitou součástí pediatrických ambulancí ÚPMD jsou ambulance dětské re-
habilitace. Vhodně vedená rehabilitace je klíčovým prvkem stimulace psychomoto-
rického vývoje a je zpravidla zahájena již během hospitalizace. Přístup zkušeného 
týmu fyzioterapeutek v ÚPMD je holistický, využívající kombinaci základních hand-
lingových přístupů, dechové rehabilitace, metod Vojtovy reflexní lokomoce, Bobath 
konceptu, orofaciální stimulace, ergoterapie a dalších technik.

Součástí návazné péče je nově i péče logopedická se zaměřením na poruchy 
příjmu stravy a koordinace dýchání a polykání v rámci problematiky orofaciálního 
komplexu.

Neurofyziologická ambulance poskytuje specializovanou diagnostiku rizikovým 
novorozencům nejen v době hospitalizace, ale i po propuštění do ambulantní péče. 
Jsou zde prováděna screeningová vyšetření zrakových a sluchových vad a v indiko-
vaných případech je prováděno i EEG polygrafické vyšetření a vyšetření sluchových 
a zrakových potenciálů.

Dlouhodobou komplexní péči o pacienty s respirační a alergologicko-imuno-
logickou problematikou zajišťuje respirační poradna a ambulance alergologie 
a imunologie. Tato poradna koncentruje především pacienty s bronchopulmonální 
dysplazií, chronickým plicním onemocněním a pacienty indikované k imunoprofy-
laxi proti RSV Synagisem.

Podpůrná psychosociální péče je dnes již nezbytnou součástí dlouhodobé péče 
v ÚPMD. Psycholog se podílí na posuzování psychomotorického vývoje a konzul-
tacích s rodiči. Od roku 2019 působí v ÚPMD skvělé Centrum provázení. Zdravotně 
sociální pracovnice z Centra provázení, krizové interventky, poskytují rodinám efek-
tivní psychosociální podporu v návaznosti na hospitalizaci.

Schéma a náplň prohlídek v rizikové ambulanci  
Ústavu pro péči o matku a dítě

Pacienti jsou zváni zpravidla v šestitýdenních či tříměsíčních intervalech, náplně 
prohlídek jsou zaměřeny na velmi širokou problematiku. Součástí prohlídek je:

 M Odběr aktuální anamnézy a získání informací o hospitalizacích, nemocnosti 
a výsledcích specializovaných vyšetření mimo ÚPMD.

 M Fyzikální vyšetření se zaměřením na pediatrickou respirační a neurologickou 
problematiku.
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 M Vyšetření růstu se zanesením hodnot do speciálních růstových grafů pro děti 
s anamnézou prematurity a nízké porodní hmotnosti (využívané jsou grafy In-
tergrowth nebo NEROST).

 M Hodnocení výživové a stravovací problematiky ideálně společně s klinickým logope-
dem. Konzultace s důrazem na význam mateřského mléka a jeho možné fortifikace 
(obohacení), eventuálně speciální formule vhodné pro nezralé či neprospívající děti.

 M Indikace odběrů krve a moči především se zaměřením na anemii z nezralosti 
a kostní metabolismus. Diagnostika metabolického onemocnění kostí z nezralosti 
neinvazivní kvantitativní ultrazvukovou denzitometrií (QUS).

 M Posouzení psychomotorického vývoje prováděné ideálně současně s fyziote-
rapeutem a psychologem. Pozornost je věnována dynamice vývoje a kvalitě 
projevů. Sledován je především spontánní projev dítěte a jeho pokroky v jemné 
a hrubé motorice, v sociálním a kognitivním vývoji a ve vývoji řeči.

 M Screeningové vyšetření sluchových a zrakových vad. K detekci sluchových vad 
je využívána metoda AABR (opakované automatické zaznamenání sluchových 
evokovaných potenciálů mozkového kmene) nebo stanovení prahu sluchu pomocí 
BERA (vyšetření kmenových evokovaných potenciálů) nebo SSEP (ustálených evo-
kovaných potenciálů). Jako screeningová metoda zrakového postižení je od 6 mě-
síců korigovaného věku využívána neinvazivní metoda Plusoptix, videoretinosko-
pie, vhodná k záchytu amblyopie (tupozrakosti) a refrakčních vad (ametropie).

 M V indikovaných případech doplnění ultrazvukového vyšetření centrální nervové 
soustavy či EEG polygrafického vyšetření.

 M Indikace a koordinace dalších specializovaných vyšetření v ÚPMD nedostupných 
(neurologické, kardiologické a další) podle individuální problematiky. Úprava 
dlouhodobého plánu péče.

 M Psychosociální podpora a poradenství.

Závěr

Problematika dlouhodobého sledování dětí s perinatální zátěží je velmi rozsáhlá 
a pozornost je v dnešní době věnována nejen závažným formám pozdní morbidity, 
ale i mírným a středním formám postižení kognitivního, sociálního a emočního vý-
voje, neprospívání a poruchám růstu, poruchám autistického spektra a poruchám 
chování. Komplexní stimulace vývoje a programy časné intervence zásadně ovliv-
ňují dosaženou kvalitu života těchto zranitelných pacientů a jejich rodin. Návaznost 
koordinované ambulantní péče po propuštění z porodnice je nutnou podmínkou 
včasného odhalení vývojových komplikací. Jak, kým, jak často a jak dlouho by riziko-
ví novorozenci měli být sledováni, však není v ČR sjednoceno a každé pracoviště má 
vlastní koncepci. Vždy se však jedná o péči individualizovanou, multidisciplinární, 
zaměřenou na celou rodinu a kontinuálně provázející pacienty co nejdéle, neboť 
její výsledky jsou patrné až s velkým časovým odstupem.
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Podpora vztahu matky a dítěte  
po předčasném porodu

mgr. Jana Kučová, Ph.D.
Vrchní sestra
FN Ostrava

Předčasný porod většinu rodičů zaskočí a odstartuje u nich strach o život miminka. 
Především maminka se může cítit vyloučená z dění kolem svého dítěte. Miminko 
vypadá tak křehce a zranitelně. Rodiče jsou od něj odděleni stěnou inkubátoru 
a všude kolem je spousta neznámých přístrojů, hadiček a zvuků z alarmu monitorů 
nebo infuzních pump.

Jakmile se rodiče dostanou za svým předčasně narozeným dítětem na jednotku 
intenzivní péče, jsou zahlceni spoustou informací. K těm bude patřit také seznáme-
ní se s okolím miminka, k čemu slouží různé přístroje, co znamenají alarmy. Další 
informace obsahují zpravidla pokyny, jak mohou rodiče sami pomoci svému dítěti.

Mezi první pomoc, o kterou jsou maminky žádány, patří poskytnutí mateřského 
mléka pro miminko. Zatímco někde je odstříkávání mléka zahájeno již krátce před 
porodem, jinde jsou o tuto formu pomoci požádány maminky krátce po porodu. 
Mateřské mléko je pro každé dítě nejlepší formou výživy. Maminka může mléko 
odstříkávat nebo odsávat pomocí odsávačky mléka na pokoji po porodu, přímo 
u inkubátoru či postýlky miminka nebo v místnosti, kterou má daná porodnice k to-
muto účelu zřízenou. Samozřejmě je důležité pokračování v odsávání mléka i v do-
mácím prostředí.

Personál bude maminku včas informovat, kdy se začne zkoušet kojení. U prv-
ních pokusů není důležité, aby dítě vypilo celou porci mléka z prsu, ale důležité je 
budování vztahu mezi matkou a dítětem. V některých zdravotnických zařízeních se 
mohou maminky setkat i s pokusy o tzv. nonnutritivní sání dítěte, kdy jde o to, aby 
se dítě přisálo a u prsu maminky se uklidňovalo. Toto přisátí miminka se provádí 
zpravidla po předchozím odstříkání mléka z prsu. I tato intervence je však do znač-
né míry závislá na aktuálních schopnostech miminka.

Přestože je miminko malé, mohou jej rodiče hladit a mluvit na něj. Děťátko zná 
hlas rodičů již z období před porodem, proto u něj jejich hlas vyvolává pocit bezpečí. 
Je to pro děťátko ten nejpřirozenější a nejmilejší zvuk, na který je zvyklé z bříška. Po-
kud rodiče neví, co by měli miminku vyprávět, mohou zvolit četbu z knihy. Vzhledem 
k tomu, že inkubátor neizoluje všechny zvuky, děťátko uslyší rodiče, přestože nebu-
dou mluvit příliš nahlas. Má-li personál k dispozici zařízení pro pouštění zvukových 
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nahrávek, mohou se rodiče domluvit na pořízení záznamu povídání pro miminko, 
který budou sestry v době nepřítomnosti rodičů na oddělení miminku pouštět.

Pro řadu benefitů jak pro miminko, tak i pro maminku se velmi často doporučuje 
tzv. klokánkování. Protože je každé miminko jiné, má jiné nároky na léčbu a jeho 
zdravotní stav se v průběhu hospitalizace může měnit, dozví se rodiče individuálně, 
kdy mohou s klokánkováním začít. Není-li z jakéhokoliv důvodu možné klokánková-
ní, může personál rodičům nabídnout alternativu, která spočívá v objímání dítěte 
v otevřeném inkubátoru, aniž by se s miminkem jakkoliv manipulovalo. Vše však 
záleží na technických možnostech daného pracoviště. Nebude-li ani tato forma 
vzájemného kontaktu rodičů s miminkem možná, potom jej může nahradit alespoň 
hlazení a dotýkání se miminka.

Jakmile si rodiče zvyknou na děťátko sahat a zbaví se počátečního strachu, mo-
hou se začít zapojovat do péče o dítě. Vše je velmi individuální a musí být zohledněn 
zdravotní stav miminka. Ošetřující sestra postupně seznámí rodiče se všemi činnost-
mi, u kterých mohou asistovat, anebo je zcela samostatně provádět. Zpravidla se 
už na jednotce intenzivní péče rodiče zapojují do přebalování dítěte, měření tělesné 
teploty a hygienické péče. Rozhodně není potřeba se této péče obávat. Vše bude 
rodičům nejprve předvedeno ošetřující sestrou a při samostatné péči o dítě rodiči 
bude stále personál nablízku, aby v případě nejistoty rodičům pomohl. V této péči 
pak bude pokračovat maminka i během společné hospitalizace s miminkem na 
pokoji, která trvá zpravidla do propuštění dítěte domů.

Pelíškování je způsob polohování předčasně narozených dětí, při kterém se 
ohraničuje prostor okolo jejich tělíčka pomocí různých polohovacích pomůcek nebo 
tzv. hnízdečka. Rodiče se mohou podílet na ukládání miminka do pelíšku.

Přestože se během hospitalizace dítěte personál snaží co nejvíce omezit nepří-
jemné výkony, ne vždy je to zcela možné. Proto je důležité využívat různé techniky 
ke zmírnění bolesti a zlepšení komfortu děťátka. Jsou-li rodiče v době takového 
výkonu, jako jsou měření krevního tlaku, odběry krve apod., u svého dítěte, mohou 
se ho dotýkat, hladit jej, popřípadě držet jej v náručí. Konkrétní metodu tišení bolesti 
doporučí a ukáže rodičům ošetřující sestra miminka.

Přestože rodiče nemohou od samého počátku plně pečovat o miminko, množ-
ství činností, do kterých se budou zapojovat, bude postupně narůstat. Objem péče 
o miminko nebude ovlivněn pouze aktuálním stavem miminka, ale také možnostmi 
rodičů a jejich pocity. Je velmi důležité, aby se i oni cítili dobře a nebyli stresováni. 
S jakýmkoliv problémem nebo pocitem nejistoty se proto mohou obrátit na ošetřující 
sestru nebo lékaře, kteří se pokusí jim pomoci. Rodiče jsou velice důležitou součástí 
péče o dítě, a přestože se některé činnosti mohou jevit jako nevýznamné, pro mi-
minko je jakýkoliv kontakt s rodiči velmi důležitý. Věříme, že s podporou personálu, 
který bude o miminko pečovat, zvládnou rodiče i miminko hospitalizaci co nejlépe 
a vybudují si mezi sebou krásný a pevný vztah.
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Virus RSV – velký nepřítel  
maličkých dětí

mUDr. Vladimír mišuth
Lékař oddělení novorozenecké JIRP
Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc

Velmi častou příčinou onemocnění dýchacích cest u dětí jsou viry. Mnohé z nich 
způsobují běžné nachlazení, jehož příznaky většinou odezní během několika dní. 
U rizikových skupin, mezi které patří i předčasně narozené děti, však může mít toto 
„běžné nachlazení“ daleko závažnější průběh. U malých dětí se totiž může infekce 
začít šířit z horních cest dýchacích do dalších částí dýchací trubice a následně po-
stihnout dolní cesty dýchací. Až u pětiny dětí je pak nutná hospitalizace.

Podle aktuálních poznatků existuje až 200 různých typů virů, které mohou vyvolat 
onemocnění dýchacích cest. Mezi nejrozšířenější a nejobávanější patří virus RSV 
(respirační syncytiální virus). Právě infekce virem RSV je nejčastějším důvodem hos-
pitalizace pro onemocnění dolních cest dýchacích ve věkové skupině dětí mladších 
5 let.

Šíření infekce RSV

RSV infekce má v našich klimatických podmínkách sezónní charakter, nejvíce se 
vyskytuje v období od října do dubna, kdy hovoříme o tzv. RSV sezóně. Bohužel po 
prodělaném onemocnění nevzniká imunitní ochrana, tedy existuje riziko, že člověk 
může onemocnět virem RSV i vícekrát do roka. Infekce virem RSV má typický průběh 
kapénkové infekce. Do organismu může vstupovat přes sliznici dýchacích cest (nos, 
nosohltan) nebo očí. Zdrojem nákazy bývá nemocný člověk. Virus se šíří smrkáním 
a kašláním do okolí v podobě kapének, které dolétnou někdy až do vzdálenosti 
2 metrů. Mezi nejvýznamnější faktory přenosu tohoto viru na další osoby patří ruce 
nemocného. Vlivem jejich kontaktu s dětskou postýlkou, hračkami nebo ručníky se 
nákaza dál šíří. Na těchto předmětech dokáže RSV přežívat až desítky hodin.

Průběh RSV infekce

U většiny populace probíhá infekce virem RSV jako klasické nachlazení, jedno 
z mnoha, které během zimního období proděláme.

Velmi rizikovou skupinou, u které může mít RSV onemocnění těžší průběh, jsou 
děti, a to zejména:
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 M děti předčasně narozené,
 M děti s chronickým plicním onemocněním (nejčastěji děti s bronchopulmonální 

dysplázií),
 M děti s vrozenou srdeční vadou,
 M děti se závažnými poruchami imunity.

Podle dostupných údajů velká většina dětí prodělá infekci RSV do svých 2 let. 
Kromě kašle, teploty, sekrece z nosu, nechutenství a malátnosti dochází často u této 
věkové kategorie i k postižení dolních cest dýchacích. Děti mají tyto části dýchacího 
systému přirozeně anatomicky užší. Infekce způsobuje destrukci povrchové výstelky 
dýchacích cest (tzv. epitelu). Následně dochází k zánětlivé reakci, která způsobuje 
ztluštění stěny dýchacích cest, a tím se ještě více ztěžuje přenos kyslíku z dýchacího 
systému do plicních cév. Oba tyto faktory způsobují poruchu výměny plynů v pli-
cích, a tím i pokles hladiny kyslíku v krvi. Dle různých studií dochází u 25–40 % dětí 
infikovaných virem RSV k rozvoji bronchiolitidy (zánětu plicních průdušinek) nebo 
pneumonie (zánětu plic) a u 5–20 % těchto dětí onemocnění vyžaduje hospitalizaci 
(z toho je většina dětí mladších 6 měsíců), někdy je třeba i umělá plicní ventilace.

Mezi nejsilnější rizikové faktory hospitalizace předčasně narozených dětí z dů-
vodu RSV patří:

 M věk dítěte do 6 měsíců na začátku RSV sezóny,
 M sourozenci v předškolním a školním věku v rodině,
 M kouření rodinných příslušníků nebo kouření matky v těhotenství.

Léčba RSV infekce

Terapie onemocnění RSV je pouze symptomatická. V současnosti neexistuje účin-
ná cílená léčba, která by zneškodnila přímo virus (tzv. antivirotikum). Podávají se 
léky na snížení teploty – antipyretika. Nedílnou součástí terapie je inhalační léčba 
v podobě sprejů, které podporují roztažení průdušek. Při poruchách okysličování 
organismu je nutná terapie kyslíkem, umělá plicní ventilace a v krajním případě i tzv. 
mimotělní oxygenace (ECMO). Děti, které prodělají bronchiolitidu, jsou v dalších 
letech ohroženy vznikem bronchiálního astmatu. Infekce virem RSV v časném věku je 
proto závažné onemocnění, které může negativně ovlivnit vývoj zdravotního stavu 
dítěte v dalších letech života.

Prevence neboli předcházení nemoci

Vždy je lepší nemoci předcházet než s ní bojovat. Virus RSV je velmi nakažlivý a pře-
devším v zimních měsících se dokáže šířit mezi lidmi vysokou rychlostí. Zde jsou 
doporučení, která mohou riziko vzniku RSV onemocnění u dětí snížit:

 M často a důkladně si umývejte ruce (po dobu 15–20 sekund) vodou a mýdlem po 
každém návratu domů nebo před každou manipulací s miminkem,
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 M nekuřte v blízkosti dítěte, resp. ve společných prostorech. Pokud kouříte, tak si po 
kouření nezapomeňte umýt ruce,

 M nesdílejte nádobí (hrnek, talíře, příbory) doma s ostatními,
 M pokud máte příznaky nachlazení, netřete si oči a nos v blízkosti miminka, omezte 

těsný kontakt s ním (líbání, mazlení),
 M pokud kýcháte nebo kašlete, zakrývejte si pusu kapesníkem nebo rouškou,
 M vyvarujte se pobytu s miminkem v přelidněných prostorech (nákupní centra),
 M zamezte kontaktu s vaším miminkem osobám, které mají známky nachlazení,
 M kojení snižuje riziko onemocnění RSV.

Pokud si osvojíte těchto pár principů, může to vašim dětem ušetřit mnoho trápení.
Důležitou formou prevence RSV onemocnění u rizikových skupin dětí je tzv. RSV 

imunoprofylaxe. Zjednodušeně lze říci, že během imunoprofylaxe dětem účinně 
a rychle zprostředkováváme efektní protilátkovou ochranu proti RSV infekci. V pra-
videlných měsíčních intervalech se do stehenního svalu aplikují laboratorně při-
pravené protilátky, které účinkují přímo proti viru RSV. Protilátky jsou dodávané 
v injekční formě. Vzhledem k tomu, že se podávají pícháním, tak se často této formě 
aplikace mylně říká očkování. O pravé očkování se ale nejedná. Během pravé-
ho očkování se stimuluje imunitní systém dítěte, aby si sám vytvořil protilátky, tedy 
ochranu proti konkrétní nemoci, proti které se očkuje. Naproti tomu imunoprofylaxe 
šetří imunitní systém nezralého miminka tím, že se protilátky dodávají do těla v již 
hotové formě. Po aplikaci do stehenního svalu se postupně uvolňují do krve dítěte, 
kde jsou ihned připraveny plnit svoji práci – chránit před virem RSV. Zhruba po 
měsíci hladina takto dodaných protilátek v krvi klesá, proto se musí aplikace zopa-
kovat. V období největšího výskytu viru (od listopadu do března) provádíme celkem 
5 aplikací protilátek proti RSV viru.

K této metodě prevence, tedy k RSV imunoprofylaxi, jsou zvané děti s vysokým 
rizikem vzniku RSV onemocnění, které mohou být ohrožené i komplikacemi po pro-
dělané nemoci (pískoty a astma v pozdějším věku). Indikovat tuto imunoprofylaxi 
proti RSV infekci může pouze lékař s patřičnou odborností:

 M neonatolog z perinatologického centra, kterých je v České republice aktuálně 12,
 M dětský pneumolog z dětského pneumologického centra, kterých je celkem 6,
 M dětský kardiolog z dětského kardiologického centra, která jsou 3.

Na těchto pracovištích následně probíhá i samotná imunoprofylaxe, a to v ob-
dobí od listopadu do března následujícího kalendářního roku.

Co je důležité si zapamatovat na závěr

Infekce virem RSV je hlavně během zimního období poměrně časté onemocnění, 
které mnohokrát proděláme v podobě „běžného nachlazení“. Ale u rizikových sku-
pin dětí nemusí mít toto onemocnění lehký průběh. Může si vyžádat hospitalizaci, 
někdy i umělou plicní ventilaci a často s sebou nese i riziko vzniku dlouhodobých 
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komplikací. Proto je tak důležité nemoci předcházet třeba tím, že si osvojíme zá-
kladní hygienická pravidla, jako je správné mytí rukou. Ohrožené děti, tedy před-
časně narozené děti, děti s chronickým onemocněním dýchacích cest nebo děti 
s vrozenou srdeční vadou, které splňují schválená indikační kritéria, jsou svým léka-
řem doporučeny k imunoprofylaxi RSV.

Vždy je nemoci lepší předcházet než s ní bojovat.
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Úloha logopeda  
v neonatologickém centru

mgr. Andrea mazancová
Logopedka
Karlovarská krajská nemocnice

V posledních mnoha letech se obor klinická logopedie v ČR posunuje mílovými kro-
ky a přibližuje se tak v odbornosti i šíři zaměření západním zemím, jako jsou Velká 
Británie, USA nebo Německo. Přesto je zde velmi ojedinělé, aby se maminky na 
novorozeneckých odděleních setkávaly s touto profesí. V ČR se péče o předčasně 
narozené děti řadí mezi světové špičky, lze ji srovnávat s vyspělými zeměmi. Ale jak 
jsem již naznačila, klinický logoped v týmu neonatologických specialistů je zatím 
jen unikem.

U velké většiny předčasně narozených dětí, tzv. miminek do dlaně, se setkává-
me dříve nebo později s obtížemi v příjmu potravy a poruchami polykání. Pokud 
se s tímto problémem nezačne rodič zabývat včas, je pravděpodobné, že se nám 
takové dítě objeví v ordinaci v mnohem pozdějším věku a bohužel terapie s rostou-
cím věkem začne ztrácet na efektivitě. I vzhledem k plasticitě mozku a nejnovějším 
trendům je tedy vhodné začít i s logopedickou péčí již na lůžkovém oddělení, jakmile 
to stav děťátka dovolí.

Daniela Biber (2012) si pokládá ve své publikaci „Frühkindliche Dysphagien und 
Trinkswächen: Leitfaden für Diagnostik, Management und Therapie im klinischen 
Alltag“ otázku: „Co dělá proboha logopedka s takto malými dětmi?“ Kojenci přeci 
neumí mluvit, nerozumí žádným úkolům a v orofaciální oblasti ukazují pouze velmi 
primitivní vzorce. Dle mé osobní zkušenosti takto uvažuje většina lidí. Velká část po-
pulace stále netuší, čím se vlastně moderní klinická logopedie zabývá, a už vůbec 
si neumí představit logopeda jako součást jakéhokoliv akutního oddělení v rámci 
nemocnice…

Biber (2012) dále uvádí, že příjem stravy není pro novorozence pouze životně 
důležitá funkce, ale znamená pro něj i sociální interakci a první zkušenosti s komu-
nikací. Své potřeby dítě signalizuje pláčem. V prvních týdnech je právě kontakt s mi-
minkem nejvíce zprostředkován pomocí krmení. Pokud se narodí dítě příliš brzo či 
se narodí nemocné, je kontakt mezi rodičem a ním často vzhledem k péči nemožný. 
U dítěte i v jeho okolí nastává nejistota. Pití a fyziologický sací vzorec jsou základním 
principem, který vede k dalšímu normálnímu vývoji funkcí úst. Pokud je tento bazální 
systém narušen, může dojít k narušení dalšího vývoje ORF struktur a vývoje řeči.
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Úkolem logopeda tedy je kromě odborného posudku poruch polykání také ini-
ciovat fyziologické sání a podpora dítěte, které má nekoordinované a slabé sání. 
Součástí práce logopeda s takto malými dětmi by mělo být i intenzivní poradenství 
pro rodiče. Je nutné podporovat zesilování jejich kompetencí a zamezit případnému 
rozvoji poruch zpracování stravy / poruch polykání. (Biber, 2012)

NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Pro-
gram) je koncept, který zhruba před 30 lety iniciovala Heideliese Als v Bostonu. Tento 
koncept se snaží posunout péči o předčasně narozené děti od jen čistě medicínské-
ho hlediska k hledisku, kde v popředí stojí dítě a jeho vývoj. NIDCAP koncept vychází 
z poznatků, že nezralý novorozenec má vysoké riziko špatného či chybějícího vývo-
je. Nervový systém, který se vyvíjí intrauterinně – v děloze –, je významně ochráněn 
od vlivu světla a hluku. Vývoj mozku je pouze jen z části podmíněn geneticky. Do 
24. týdne těhotenství jsou procesy migrace a proliferace, tedy rozrůstání, téměř 
ukončeny a cerebrální kortex má hotové neuronální vybavení, ale horní „plocha“ 
mozku je stále „hladká“. Právě v této chvíli začíná čas růstu, myelinizace a diferen-
ciace nervových buněk. Na mozku se tvoří gyri a sulci. (Biber, 2012)

Biber (2014) uvádí, že čím více je novorozenec nezralý, tím více je zde riziko 
chybného vývoje nervového systému. Na jednotkách intenzivní péče se dostává do 
kontaktu s více podněty, než by mu umožňovalo bezpečné prostředí matčiny dělohy.

„Podle konceptu NIDCAP bude umožněno při péči o předčasně narozené děti, 
jak jen to bude možné, se přizpůsobovat právě jejich potřebám. ‚Minimalizovat 
intenzivní medicínu na nezbytně nutné a maximalizovat podporu na maximálně 
možné‘, hlásá směrnice konceptu. Shrnuje přímé pozorování jednotlivého dítěte, 
jeho křehkost, jeho individuální potřeby, ale také poznání jeho hranic. (Als et al., 
1986, 1996).“ (Biber, 2014, lokace 2661/3019)

Důležitou otázkou, jakou bychom si jako kliničtí logopedi měli klást, je, co může-
me v rámci tohoto progresivního konceptu udělat my. Následující výčet podle Biber 
(2014):

 M Pozorování dítěte: pro nezralé dítě je stres tím nejhorším poškozujícím faktorem. 
Při pouhém pozorování můžeme vidět, zda se dítě cítí dobře, či nikoliv a zda 
potřebuje naopak více klidu. U těchto dětí je nezbytně nutné, aby když signalizují 
přetížení „systému“, terapeut na to ihned reagoval a nechal dítě v klidu. Další 
možnosti stimulace či další pokusy o příjem stravy jsou pak závislé na dalším 
vývoji stavu miminka. Autorka vypisuje některé známky stresu u předčasně naro-
zených dětí: nepravidelné dýchání, vysoká srdeční frekvence, chvění, vzdychání, 
lapání po dechu, natahování těla nebo ospalost, natahování končetin, roztaho-
vání prstů, vysunování jazyka, otáčení hlavy, časté zívání, odvracení očí či fixo-
vané „civění“, sténání, křik ze spaní.

 M Dodržování času odpočinku: předčasně narozená miminka mají vysokou potřebu 
spánku. Mezi ošetřovatelskou péčí, medicínskými procedurami a terapeutickými 
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intervencemi je nutné umožnit dítěti odpočinek. Pro logopeda to znamená, že se 
musí přizpůsobit pečovatelskému kolečku a bdělosti miminka.

 M Redukování světla a hluku: neúměrné světlo a hluk jsou hlavními a nejčastějšími 
důvody způsobujícími stres pro miminko. Náhlé rozsvícení a vysokofrekvenční 
zvuk jako alarm monitoru vedou k úlekové reakci dítěte. Dítě nemá při náhlém 
zvuku či světle možnost se adaptovat a dochází k narušení celého mechanismu. 
Zevně se může projevit tachykardií, bradykardií nebo cyanózou. Dochází k na-
pětí ve svalech a ke zvýšené spotřebě kyslíku. Na mnoha odděleních JIP překryjí 
inkubátory dekou či ručníkem a alarmy nastaví na nejtišší možný tón.
I logopedická péče by měla být prováděna v klidném a světelně příjemném pro-

středí. Rozhovory s další osobou by neměly být vedeny vedle dětského lůžka. Hlasité 
zvuky musí být redukovány. Pokud je nutné více světla, je možné oči miminka zlehka 
přikrýt ručníčkem.

 M Čich: silné vůně či pachy mohou také předčasně narozené dítě velmi iritovat. 
Neměly by se používat silné parfémy či parfémované krémy na ruce. Velmi ru-
šivým podnětem se stává i silný zápach dezinfekce. Po použití dezinfekčního 
prostředku je nutné chvíli počkat, až nejsilnější zápach pomine. Oproti těmto 
pachům novorozenci milují vůni rodičů a mateřského mléka. Mateřské mléko je 
v terapiích mnohem více akceptováno ze strany miminka než jiná tekutina jako 
například umělá formule.

 M Zahrnutí rodiče do péče: zahrnutí rodiče do péče a do terapie je jedním ze zá-
sadních elementů tohoto konceptu. Rodič není návštěvou, ale specialistou na 
péči o své dítě a nezastupitelným partnerem během terapie. Krmení je právě 
úkol rodiče. Logoped musí rodiče do terapie zapojit a posilovat jeho kompeten-
ce. Pozdější potíže s příjmem stravy jsou u dětí předčasně narozených mnohem 
častější než u dětí narozených v termínu. Často se právě tyto obtíže utvářejí již 
na začátku, kdy je narušená tvorba vztahu s rodičem. Jídlo je o vztahu a mělo by 
být pro dítě i matku slastným zážitkem. Čím dříve se rodič do terapie a krmení 
zapojí, tím jistější bude jeho vztah k dítěti. V popředí stojí kvalita pití a zážitek 
pozitivního kontaktu mezi dítětem a rodičem. Krmit svoje dítě je velmi důležitý 
faktor ve vztahu matka–dítě. Krmení se nesmí stát konkurenčním bojem mezi 
logopedem, ošetřujícím personálem a matkou o vypité mililitry. Tempo a vypité 
množství mléka je nutné přizpůsobit potřebám dítěte.

 M Minimální handling a polohování: jedná se o minimalizaci přílišné stimulace. Pří-
lišné či úporné terapie jsou v tomto případě zcela kontraproduktivní. Terapeutic-
ké intervence by měly být dobře promyšlené a před každou konzultací je nutné si 
ověřit, zda nebudou dítě přetěžovat. Klid stojí před přestimulováním.
Před logopedickou intervencí si musí terapeut veškeré nutné pomůcky připravit, 

aby se zredukovala možnost přerušení. Přístup k dítěti musí být klidný a jasný. Dotek 
na pozdrav signalizuje dítěti, že se s ním něco bude dít. Při změně polohy dávají obě 
ruce dítěti pocit bezpečí. Pomalé a klidné pohyby snižují stresové reakce a spuštění 
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reflexů. Při zacházení je dobré dbát na flekční přirozenou polohu a ohraničené 
polohování, při kterém se dítě cítě jako v matčině děloze.

Biber (2014) uvádí několik pilířů terapie u předčasně narozených dětí. Terapie by 
se měly především zaměřovat na poradenství rodičům, interdisciplinární spoluprá-
ci, dodržování principů, které vycházejí z přirozeného vývoje a péče zaměřené na 
rodinu. Mezi další řadí zmírňování orální deprivace, nenutritivní sání, podporu koje-
ní, terapie a pokusy o orální příjem dle vývojového stádia a stavu dítěte, miminko by 
také mělo určovat tempo a množství vypitého mléka. Logoped by měl mít představu 
o vhodných a nevhodných savičkách a dudlících, o bezpečném a fyziologickém po-
lohování. Při potřebě musí umět podporovat speciálními manévry tváře a spodinu 
ústní. A pokud je to nezbytné, tak provádět orofaciální stimulace.

„Úlohou klinického logopeda je management příjmu potravy, diagnostika a te-
rapeutické intervence k podpoře připravenosti k orálnímu příjmu a polykání včetně 
objektivního vyšetření (videofluoroskopie) pro zjištění rizika aspirace a v neposlední 
řadě také edukace rodiče.“ (Červenková, 2017, s. 18)

Červenková (2017) popisuje stav péče o nedonošené děti v České republice. Uvá-
dí, že naše péče dosahuje špičkových výsledků v péči o nedonošené a nemocné 
novorozence již dlouhodobě. Díky moderním technologiím je možné v naší zemi 
ošetřovat nedonošené děti o velmi nízké i extrémně nízké porodní hmotnosti. K to-
muto stavu zajisté přispělo i zavedení třístupňového regionálního systému péče. Na 
prvním stupni pečují o fyziologické novorozence, není zde třeba žádná či jen mini-
mální specializovaná péče. Na druhém stupni se jedná o intermediární perinatální 
péči. Zde je už specializovaná péče nutná. Ošetřují se tady patologické a nezralost-
ní stavy od 32. týdne gestace a děti s porodní hmotností nad 1 500 g a s gestačním 
věkem 32–35 týdnů. Na pracovišti třetího stupně je to již intenzivně-resuscitační 
péče poskytována jednotkami intenzivní péče v perinatologických centrech. Zde 
se pečuje o extrémně a velmi nezralé novorozence mezi 24.–32. týdnem gestace 
a váhou pod 1 500 g.

Jak sem uvedla výše, dnešní neonatologické jednotky se snaží řídit pomocí kon-
ceptu NIDCAP. I díky tomuto konceptu se ve světě a i pomalu u nás začíná zaměřo-
vat pozornost na management orálního příjmu u těchto předčasně narozených dětí. 
„Je tomu tak proto, že všechny nedonošené děti mají zvýšené riziko rozvoje obtíží při 
příjmu potravy, vzniku orálně motorických dysfunkcí, neorganického poklesu pod 
třetí percentil a dysfagie (Averdson, 2008). Více než 30 % předčasně narozených dětí 
má obtíže s přechodem na orální příjem (Hawdon et. al., 2000), které vznikají na 
základě nezralosti sacího cyklu a polykání (Lau et.al., 2000), opožděné zrání sací-
ho vzoru (Estep et. al., 2007) a dyskoordinace sání, polykání a dýchání, aktuálního 
behaviorálního stavu a/nebo výdrže při sání (Comrie a Helm, 1997).“ (Červenková, 
2017, s. 19)

Tyto děti podstupují často ošetřovatelské i lékařské zákroky, jako jsou například 
sondování či intubování, odsávání, a právě tyto nezbytné postupy mohou často 
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způsobit poruchy sání, polykání a další například senzorické dysfunkce. Obtíže 
s příjmem stravy se manifestují více od 3.–4. měsíce a svého vrcholu dosáhnou při 
přechodu na pevnou stravu. (Červenková, 2017)

Červenková (2017) dále srovnává vývoj péče i se zahraničím. Od roku 2000 se 
v zahraničí čím dál častěji vyskytují výzkumy na základě Evidence-Based Practise 
(EBP), ty potvrzují, že je vhodné používat intervenční strategie zajišťující bezpečný 
orální příjem u předčasně narozených dětí. V zahraničí se vytvářejí i neinvazivní 
strategie na zhodnocení nutritivního i nenutritivního sání u těchto dětí. V USA se 
jedná o škálu NOMAS (Neonatal Oral-Motor Assessment Scale), která byla vy-
tvořena již v roce 1985 (Braun a Palmer, 1985). V Evropě je to škála EFS (The Early 
Feeding Skills) od autorek Suzanne Thoyre, Catherine Shaker a Karen Pridham 
(Thoyre et al., 2005).

Česká logopedka Červenková apeluje na již výše zmíněné. Pokud nebude mi-
minko dostatečně zralé na orální příjem nebo se bude orální příjem prodlužovat 
i po signálech, že už nechce, tak se může významně opožďovat vývoj orálních do-
vedností při příjmu potravy. Dokonce i u kojence, který není dostatečně bdělý, nemá 
o krmení zájem nebo jeho koncentrace pozornosti je slabá, ho můžeme zaktivovat 
natolik, že přijme stravu orálně. Z mnoha způsobů lze uvést zatřesení lahvičkou, 
zajištění vyššího průtoku tekutiny, zaklonění hlavy, vyjmutí ze zavinovačky. Kojenec 
se bude aktivně bránit limitováním pohybů čelisti a jazyka, bude se snažit obsah 
vytlačit ven z úst (nedokáže množství tekutiny spolknout), využije jen pozitivní tlak 
při sání, odvracet se od savičky nebo i předstírat spánek. Kvůli této situaci velmi 
pravděpodobně nastane dyskoordinace sání, polykání a dýchání a následné riziko 
aspirace je vysoké. Kojenec stravu přijme, ale nestráví ji v příjemném stavu. Tím u něj 
vzniká asociace dyskomfortu. Potrava se pro něj stává něčím nepříjemným a bo-
lestivým, obzvlášť pokud k těmto situacím dochází opakovaně a několikrát denně. 
(Červenková, 2017)

Podle Červenkové (2017) je tedy úlohou klinického logopeda sledovat odbornou 
literaturu a postupy založené na EBP a seznamovat s tím další personál na JIP. Měl 
by se pokoušet zařazovat do praxe postupy založené na „cue based feeding“, tedy 
metody založené na kvalitě, ne kvantitě přijaté stravy. Měl by být odborníkem na 
komunikaci, který by měl učit rodiče rozpoznávat signály svého dítěte při příjmu 
potravy a dokázat na ně adekvátně reagovat. Vyškolený klinik byl měl na základě 
kvalitní diagnostiky u kojenců se střední až vyšší mírou rizika poruch polykání na-
vrhovat vhodný typ savičky včetně tvaru, materiálu a rychlosti průtoku savičkou.

Mahurin-Smith a Watson Genna (2019) píší ve svém článku „Assesing the Bre-
astfeeding Dyad: A Guide for Speech-Language Pathologists“, že logoped může 
pomáhat rodinám i v otázce kojení. Odebrání osobní a rodinné anamnézy a po-
zorování dítěte v klidu jsou nedílnou součástí logopedického vyšetření. Důležité je 
se zaměřit na svalové napětí, úroveň aktivity, stabilitu stavu, symetrii pohybů přes 
střední linii těla a klidové dechové úsilí. U těchto dětí je velmi důležité ohodnotit 
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orální stav. Logoped se zaměří na stav tvářových kapes, které zajišťují stabilitu čelisti 
při kojení, tvar tvrdého patra, mobilitu jazyka, rtů a čelisti. (Mahurin-Smith a Watson 
Genna, 2019) Například omezení v hybnosti jazyka, která nezpůsobují významná 
narušení v krmení pomocí lahve, mohou způsobit potíže při kojení.

Další dílčí proces je přímé pozorování dětí při jídle/kojení. „Ve skutečnosti před-
časně narozené děti u prsa demonstrují lepší regulaci tělesné teploty a okysličení 
jejich těl než jejich vrstevníci, kteří jsou krmeni z lahve (Lucas a Smith, 2015; Me-
ier, 1988). Typický novorozenec bude používat tvář (Smillie, 2012) a ručičky (Genna 
a Barak, 2010) k lokalizování bradavky, umístí bradu k prsu, dole u bradavky (Can-
trill, Creedy, Cooke, a Dykes, 2014) a rozevírá ústa zeširoka s jazykem dole, uchopí 
prso jazykem a zastabilizuje tím ústa, přisaje se. Čelist je ze široka otevřená, spodní 
ret je relaxovaný, brada a tváře jsou proti prsu a nos je blízko prsu. Sání je z počátku 
rychlé, čelist se otevírá a zavírá ve stejných intervalech. Vypuzení mléka je obvykle 
vyvoláno v rozmezí od 1 sekundy do 1 minuty. Nutritivní sání se zpomalí na jedno za 
sekundu a prohloubí se, přitáhne se k prsu s výraznou pauzou, když poklesne spodní 
čelist. Polykání se identifikuje jako jemný zvuk výbuchových hlásek produkovaný 
velopharyngeálním uzávěrem.“ (Mahurin-Smith a Watson Genna, 2019, s. 504)

Pokud je to nutné, měl by logoped uvážit i objektivní instrumentální vyšetření. 
U dětí, které se stravují z láhve, je vhodné vyšetření pomocí tzv. videofluoroskopie 
(VFSS). Vyšetření poukáže na možnou aspiraci tekutiny či slin do dýchacích cest. Ale 
pozice při tomto vyšetření, vybavení sání z láhve a kaše s baryem ukáží velmi málo 
z příčin poruch polykání u kojícího se dítěte. U těchto dětí by mělo být vhodnější vy-
šetření FEES, což je endoskopické vyšetření vedené nazální cestou. Jedná se o vyšet-
ření, kde může být zachována přirozená pozice pro kojení, množství vypitého mléka 
z prsu je pro takové dítě bezpečnější a není vystaveno radiačnímu záření. U dětí se 
nyní experimentálně zkouší vyšetření pomocí ultrazvuku k hodnocení pohybů jazyka 
během sání. (Mahurin-Smith a Watson Genna, 2019)

Jako terapeuti bychom si měli uvědomit, že kojení není jen příjem stravy a neměli 
bychom „terapeutovat“ jen dyskoordinaci sání, polykání a dýchání. Kojení dle autorek 
Mahurin-Smith a Watson Genna (2019) může evokovat velmi silné emoce od neuvě-
řitelné euforie až po zintenzivnění stresu. Měli bychom být k tomuto emocionálnímu 
klimatu senzitivní a respektovat rozhodnutí matky, rodičů. Neúspěšné pokusy vedou 
často k frustraci, bolesti a vyčerpání matek. Proto pokud se matka rozhodne přejít na 
umělou formuli, tak by ji terapeut měl podpořit. Vše ale záleží na individuálních situa-
cích a logoped by měl v těchto situacích vybírat strategie velmi opatrně a s ohledem 
na aktuální přání matky. (Mahurin-Smith a Watson Genna, 2019)
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Chování děťátka a rodičovská péče
PhDr. Daniela Sobotková, CSc.
Lektorka pro hodnocení psychomotorického vývoje dětí raného věku

Když se děťátko narodí, většinu času prospí. Objevují se však i kratší chvilky bdění, 
které se budou postupně s jeho věkem prodlužovat. A pak se u miminka samozřej-
mě vyskytuje ještě pláč, který rodiče často znepokojuje, ale bez kterého to zkrátka 
nejde. Spánek, bdění a pláč tvoří základ chování dětí nejranějšího věku. Aby rodiče 
mohli svému děťátku dobře pomáhat v jeho vývoji, měli by takové chování znát, po-
rozumět mu, aby na ně mohli správně reagovat. Proto věnuji těmto druhům chování 
dětí nejranějšího věku následující pozornost.

Spánek

Důležité je vědět, že spánek není ve svém průběhu stále stejný, ale že se mění. Když 
děťátko klidně leží na zádíčkách se zavřenýma očkama, pravidelně dýchá a téměř 
se nehýbe, říkáme, že je ve stavu klidného spánku. Tento spánkový stav je u mimi-
nek krátký, trvá jen 10–20 minut a je následně vystřídán jiným spánkovým stavem.

Druhý spánkový stav je delší, trvá kolem 30–40 minut. Chování děťátka za tohoto 
spánku je jiné. Má také většinou zavřené oči, ale může je mít i přivřené a jeho dech 
je nepravidelný. Typické je, že se objevují rychlé pohyby očních bulbů, které jsou 
dobře patrné nejen u přivřených očí, ale i za zavřenými víčky. Právě tyto pohyby očí 
jsou nejcharakterističtějším znakem tohoto spánkového stavu. Proto se tento spán-
kový stav nazývá spánkem s rychlými očními pohyby, což je v angličtině označováno 
termínem „Rapid Eye Movement“, odtud vznikla zkratka REM spánek. Vedle očních 
pohybů mohou rodiče u děťátka pozorovat také pohyby tělíčka a končetin. Typické 
jsou rovněž pohyby obličejových svalů. Jde o různé grimasy, které připomínají často 
úsměv. Tento spánkový stav bývá také nazýván paradoxní či aktivní, protože v ně-
kterých charakteristikách (např. pohybové aktivitě, aktivitě nervových buněk mozku) 
připomíná spíše bdění. Někteří se o něm zmiňují jako o lehkém spánku, což je však 
chybné. V tomto spánkovém stavu se obvykle zdají sny a pro vývoj mozku je velmi 
důležitý. Děťátko by proto nemělo být ani v tomto spánkovém stavu rušeno.

Protože nervový systém dětí není po narození ještě zdaleka úplně vyvinutý, 
což platí zejména u nedonošených dětí, nejsou schopny setrvat v klidném nebo 
REM spánku delší dobu bez přerušení. Tyto spánkové stavy jsou totiž podmíně-
ny zralostí centrální nervové soustavy (CNS), která zabezpečuje souhru mezi růz-
nými procesy probíhajícími v organismu. Proto je u nejmenších dětí spánek často 
přerušovaný bděním, pláčem nebo spánkem, který bývá označován jako spánek 
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nediferencovaný. Během nediferencovaného spánku se obvykle vyskytují pohyby 
tělíčka, oči dětí mohou být zavřené, přivřené i otevřené, ale nepohybují se jako při 
REM spánku. A právě v této fázi spánku se nejmenší děti často budí.

Jeden úsek klidného spánku následovaný jedním úsekem REM spánku tvoří jeden 
spánkový cyklus. U malých dětí trvá celý cyklus zhruba 60 minut a započítávají se 
do něho i úseky nediferencovaného spánku. Tyto cykly se v průběhu spánku dítěte 
stále opakují.

Jak podpořit u děťátka zdravý vývoj spánku?
Nyní už víme, že je nevhodné zasahovat do spánkových cyklů našich nejmenších. 
Rodiče by měli vědět, že mohou narušit spánek dítěte i tím, že v době REM spánku, 
kdy se hýbe, ho přikrývají či mění jeho polohu a mohou ho tím probudit. Dítě však 
mohou vzbudit i jeho vlastní prudší pohyby. Proto se doporučuje u neklidných dětí 
v době usínání a spánku omezit jejich pohyby např. zabalením do dečky či zavi-
novačky (včetně ruček) a v pozdějším věku je ukládat do postýlky např. ve spacím 
pytli.

Pokud musíme z nějakého důvodu děťátko probudit, měli bychom počkat, až stav 
klidného nebo REM spánku odezní, a probudit ho v nediferencovaném spánku, kdy 
neleží zcela klidně (nejedná se tedy o klidný spánek) a zároveň u něho nepozoru-
jeme žádné oční pohyby jako při REM spánku.

Řekli jsme si, že nejmenší děti většinu doby prospí, a to bez rozdílu, zda je den, 
nebo noc. Postupně by se však spánek měl soustřeďovat do nočních hodin. Může-
me tomu napomoci tím, že od počátku budeme vytvářet odlišné prostředí za noci 
a za dne. Např. když v noci rodiče děťátko krmí nebo ho přebalují, měli by svítit jen 
malou lampičkou, aby místnost nebyla osvětlena jako za dne. Dítě by se také mělo 
naučit, že v noci, když je tma, si s ním nebude nikdo povídat a hrát jako během dne.

Odborníci na spánek také upozorňují, že by děťátko nemělo usínat při krmení 
v náručí. Zpočátku se tomu asi nevyhnete, protože příjem potravy je pro novorozené 
děti, a zejména ty nezralé, velmi unavující. Jakmile ale začnou nabírat více síly, pak 
po nakrmení hned neusínají a není vhodné chovat je dále v náručí, dokud neusnou. 
Vytvořil by se tím nezdravý rituál pro usínání a postupně by váš potomek neuměl 
usnout jinak, než když bude např. kojený a bude se chovat. Je tu pak nebezpečí, 
že bude vyžadovat takový postup po každém probuzení a usínání, protože jinak 
usnout neumí.

Rituály
Abyste neměli se spánkem svého potomka výhledově problémy, je vhodné u něho 
pěstovat od nejranějšího věku správné návyky spojené s ukládáním ke spánku a usí-
náním, tzv. rituály. Rituálem rozumíme sled událostí a stálost podmínek a prostře-
dí, které se opakují den co den. Tím pomáháte svému maličkému vytvářet zauto-
matizovaný vzorec chování, který probíhá mnohem snadněji než chování, které 

NEONATOLOGICKÁ PÉČE
PÉČE O PŘEDČASNĚ NAROZENÉ DĚTI



270

zautomatizováno není. Umožňuje dítěti také poznat, co bude vždy v dalším kroku 
následovat, čímž odpadne napětí, které vzniká, když se situace mění, dítě jí nero-
zumí a není na ni připraveno.

Pro přehlednost uvádíme některé další zásady rituálů pro zdravý spánek 
v bodech:

 M Ukládání ke spánku by mělo probíhat ve stejnou dobu.
 M Ukládáme děťátko ke spánku pokud možno na stejném místě, stejným způso-

bem, do stejné postýlky.
 M Doba by měla být zvolena tak, aby bylo dítě utahané, ale ne přetažené, protože 

pak je dráždivější a hůře se mu usíná.
 M Před uložením ke spánku volíme činnosti zklidňující, pomalé, tišší.
 M Při usínání a spaní by měl být v noci klid, a když se dítě vzbudí, zbytečně k němu 

okamžitě nevstávat, ani když začne mírně fňukat – je vhodné počkat, jestli si 
pomůže samo a po chvilce opět usne.

 M Když k němu musíme vstát (např. na krmení u nejmenších dětí), zbytečně na ně 
nemluvíme, nebo jen minimálně a velmi tiše. Vše bychom měli s děťátkem pro-
vádět sice velmi šetrně a něžně, ale rychle a za minimálního osvětlení, aby se 
naučilo rozeznávat, že je naše chování a prostředí odlišné během noci a během 
dne, což snáze vede k vytvoření správného cirkadiánního rytmu.

 M Mezi večerní rituály můžeme zařadit i tiché zpívání či krátké povídání po uložení 
do postýlky. Nové výzkumy ukazují, že tento návyk má blahodárný vliv nejen na 
spánek dítěte, ale i na jeho duševní vývoj a zdravotní stav.
Asi není třeba zdůrazňovat, že rituály se samozřejmě mění s vývojem dítěte, a je 

na rodičích, aby je kreativně a vhodně upravovali podle věku a vývojových mož-
ností dítěte. Jakmile děťátko trochu povyroste, můžeme mu zpříjemnit uléhání do 
postýlky a usínání jeho oblíbenou hračkou, polštářkem či malou dečkou, kterou má 
v postýlce jako tzv. zástupný či přechodný objekt, k němuž se přitulí a nachází v něm 
potřebnou jistotu v době nepřítomnosti rodiče.

Rodina by si měla vytvořit vždy takový rituál, který vyhovuje dítěti a umožňuje 
mu, aby bylo při ukládání ke spánku spokojené, ale i rodičům, aby doma panova-
la klidná a uvolněná atmosféra. I nejmenší děti jsou schopny se naučit dodržovat 
pravidla, když je oba rodiče klidně a důsledně dodržují. Mnoho studií poukazuje 
na fakt, že děti s pravidelným režimem nemívají problémy při usínání a jejich noční 
spánek je kvalitnější.

Bdění

Na jistou pravidelnost v péči o vaše maličké byste měli dbát i v průběhu dne. Důležité 
je vědět, že kvalita denního bdění má vliv i na kvalitu spánku. Je to právě pravidel-
nost v celkové péči o děťátko, která přispívá k jeho dobré pohodě a pomáhá mu 
vytvořit jeho biopsychosociální rytmus důležitý pro další vývoj.
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Podobně jako spánek ani bdění není jednotný stav. U nejmenších dětí se rozlišuje 
klidné bdění, během kterého má dítě očka široce otevřená, leží téměř bez pohybů 
a pravidelně dýchá. Dalo by se říct, že děťátko je plně soustředěné. Toto bdění se 
u nejmenších dětí vyskytuje jen krátce. Lze ho často pozorovat po začátku krmení.

Vedle klidného bdění se popisuje další stav bdění, během kterého jsou očka 
otevřená, ale pohled děťátka není tak soustředěný a je živé, hýbe se. Proto se ten-
to stav nazývá bdění s pohyby. Také toto bdění je v prvních týdnech života velmi 
krátké.

Krátké chvilky bdění našich nejmenších bychom neměli promarnit a měli bychom 
se děťátku plně věnovat, zejména když se nachází ve stavu klidného bdění. Měli by-
chom s ním navázat zrakový kontakt a zkusit si s ním „povídat“. Jsou to velice důležité 
chvilky časného vzájemného poznávání.

„Povídání si“ s miminkem je nejdůležitější
Děťátko je od samého začátku lépe vybaveno vnímat sociální podněty vycházející 
od osob než neživé předměty, proto jste nyní vy, rodiče, pro vaše maličké tím nej-
důležitějším zdrojem pozorování a poznávání. A protože kontakt s maminkou nebo 
s tatínkem dělá děťátku moc dobře, měli bychom se mu zpočátku věnovat v každé 
jeho krátké chvilce bdění.

A jak při tom postupovat?
Nejlépe se vám podaří navázat s vaším maličkým sociální kontakt, když spokojeně 
leží, má očka široce rozevřená, je klidný a pozorný – tedy ve stavu klidného bdění. 
Pokuste se v takovém případě zachytit jeho pohled a upoutat na sebe jeho pozor-
nost. Nejlépe se to daří, když děťátko neleží zcela ve vodorovné poloze, ale je mírně 

zvednuté do šikmé polohy, což 
zvyšuje jeho bdělost a vníma-
vost. Proto je vhodné podsunout 
mu své ruce pod zádíčka a hla-
vičku a pozvednout ho na svém 
předloktí do šikmé polohy ob-
ličejem k sobě. Pomáháme mu 
tím zároveň držet jeho hlavičku 
ve střední poloze, aby nás moh-
lo dobře pozorovat a neklesala 
mu k jedné nebo druhé straně. 
Nejmenší děti vidí nejlépe ve 
vzdálenosti asi 25 cm od svých 
očí, proto je dobré k miminku 
sklonit hlavu do této vzdálenos-
ti. Jeho pozornost lépe upoutá-
me, když na ně současně něžně 
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mluvíme a hlavou při tom pomalu pohybujeme. Naše pohyby však nesmí být rychlé 
a prudké a řeč příliš hlasitá a náhlá, aby se miminko neleklo a nerozplakalo se. 
Vhodná poloha pro povídání a hraní si s nejmenšími dětmi je také, když se pohodlně 
posadíme na zem či pohovku a děťátko si položíme na své pokrčené nohy v kole-
nou tak, že jeho zadeček máme ve svém klíně a tělíčko s hlavičkou leží na našich 
stehnech.

Když se maličké na nás zadívá, pozdravíme ho pokyvováním hlavy a zvýrazně-
ním svých mimických pohybů – širokým úsměvem, zdvihnutým obočím a širokým 
rozevřením očí. Tím se zvýrazní důležité prvky obličeje dospělého, kterých si dě-
ťátko nejvíce všímá, a pomůže mu to, aby nám věnovalo pozornost. Rodiče si toto 
své chování často ani neuvědomují, dělají ho intuitivně – odtud pojem intuitivní 
rodičovství.

Když se na vás miminko zadívá, můžete zkusit pohybovat pomalu svou hlavou 
na jednu a na druhou stranu a uvidíte, že vás bude děťátko sledovat a otáčet za 
vámi nejen očka, ale i hlavičku. Je však důležité dávat pozor, aby se děťátko příliš 
neunavilo a nezačalo plakat. Je proto nezbytné stále pozorovat reakce a chování 
miminka, a když vidíme, že začíná uhýbat pohledem, je méně pozorné a více se 
hýbe nebo se i mračí, raději si s ním přestaneme povídat, aby si mohlo odpočinout 
a nabrat novou sílu.

Jak se vyvíjí chování děťátka při „povídání“ si s rodiči?
Při takové sociální komunikaci s miminkem se musíme zpočátku spokojit s tím, že 
nás bude jen chvíli pozorně sledovat. Neumí dát ještě jinak najevo, že se mu taková 
„hra“ s mámou či tátou líbí. Vidíme pouze, že je pozorné a spokojené. Vývoj však jde 

velmi rychlým tempem, a tak se 
rodiče záhy dočkají při radost-
né komunikaci se svým mimin-
kem jeho prvního úmyslného 
úsměvu. A nebude trvat dlouho 
a tento úsměv bude doprovázen 
i vydáváním radostných zvuků. 
Broukavé a houkavé zvuky vy-
dávají nejmenší děti zpočátku 
bezděčně, bez sociálního kon-
textu, a jsou výrazem jejich spo-
kojenosti. Postupně se začnou 
objevovat i samohláskové zvuky 
a svou „řeč“ budou naši nejmen-
ší stále častěji užívat i ve spojení 
se svým sociálním úsměvem při 
„povídání“ si se svými rodiči.
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Je to pro obě strany velký vývojový předěl, neboť tím začíná první sociální dialog. 
Děťátko svým úsměvem dává najevo radost, že vidí rodiče, a snaží se upoutat jejich 
zájem. I pro rodiče je dětský úsměv velice významným podnětem – také se usmějí 
a začnou na dítě ještě více mluvit. Zároveň je potřebné, aby rodič nebyl v komuni-
kaci se svým potomkem příliš dominantní a nezahrnoval ho jen přívalem podnětů 
ze své strany. Rodič musí zpočátku komunikaci začít, a když je navázána, měl by dát 
děťátku vždy trochu času, aby ono samo mohlo na tyto podněty zareagovat. Citli-
vý rodič pak takovou reakci děťátka zaznamená, radostně ji „komentuje“ a dialog 
v tomto smyslu dále rozvíjí. Při takovém „povídání“ zažívá jak rodič, tak miminko vel-
mi pozitivní citové rozpoložení. Věnují se při tom jen sobě navzájem – jsou na sebe 
plně soustředěni a vyladěni. Výzkumné studie dokládají, že v organismu děťátka 
a maminky, která v těchto raných fázích vývoje s ním bývá v nejčastějším kontaktu, 
dochází při takové synchronní komunikaci k velmi podobným procesům i na úrovni 
CNS či hormonálního systému. To vše svědčí o velkém významu citlivé a radostné 
komunikace při utváření vzájemného vztahu rodičů a dítěte od samého začátku. 
A že kvalitní vztah mezi děťátkem a rodiči je pro celkový vývoj dítěte velmi důležitý, 
o tom už dnes nikdo nepochybuje.

Pláč

Pláč je dalším důležitým chováním každého miminka, které neumí své nejbližší při-
volat jinak než právě pláčem. Pláč tedy patří mezi dorozumívací prostředky nej-
menších dětí. Nejvíce pláče se vyskytuje u dětí v nejranějším věku, kdy je jejich cen-
trální nervový systém ještě nezralý a nemůže dobře řídit a organizovat stavy jejich 
chování, jako jsou spánek a bdění, o nichž jsme již mluvili výše. Miminko si zkrátka se 
svým chováním neumí samo poradit, a je proto častěji nespokojené a pláče, což se 
s jeho věkem bude postupně zlepšovat a pláče bude ubývat. Pro rodiče je důležité si 
toto uvědomit a zbytečně se netrápit. Měli byste být proto trpěliví a důvěřovat svým 
rodičovským schopnostem a neklást si hned za vinu, že když vaše děťátko pláče, že 
snad děláte něco špatně.

Jak se při pláči miminka nejlépe zachovat?
Pro vaši větší jistotu v péči o plačící miminko vám třeba pomohou následující 

možné postupy, které se mohou kombinovat:
 M Na pláč brzo reagovat, protože déle trvající pláč se daří zpravidla hůře uklidnit. 

Nemusíme však reagovat okamžitě na každé zafňukání – krátce vyčkáme, jestli 
se děťátko samo uklidní.

 M Hledat příčinu pláče podle kontextu dané situace, např. když uplynula dlouhá 
doba od posledního krmení, pláče nejspíše z hladu a je třeba ho nakrmit. Může 
mu být také horko nebo zima či potřebuje přebalit. Pláčem se může také dovolá-
vat sociálního kontaktu, nebo naopak je utahané z přemíry podnětů a potřebuje 
mít klid.
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 M Bříško mírně nahřát a jemně masírovat, třeba nějakou oblíbenou mastičkou.
 M Položit dítě na bříško a hladit či masírovat zádíčka a zadeček. Nesmíme však 

nechat v této poloze děťátko spát nebo bez dozoru, neboť je to riziková poloha 
pro syndrom náhlého úmrtí.

 M Zkusit nabídnout dudlík (šidítko), protože nenutritivní sání přináší dětem libé po-
city, které vedou ke zklidnění. Řada studií ukazuje, že nenutritivní sání nemá nutně 
negativní dopad na kojení, jak je často zdůrazňováno. Zjistilo se například, že 
děti, které málo plakaly, si více sály své prsty, což je ze zdravotního pohledu rizi-
kovější než sání šidítka, které nakonec jednoho dne „zmizí“, ale prsty dítěte nikoli.

 M Můžete také upoutat pozornost svého děťátka zajímavou hračkou, např. tzv. ko-
lotočem se zavěšenými barevnými hračkami nad postýlkou, který se pomalu točí 
a hraje jednoduchou, opakující se melodii. Takové stereotypní, jemné podněty 
vedou rovněž často ke zklidnění. Je také možné dítěti tiše zpívat opakující se me-
lodii, jakou mají např. ukolébavky.

 M Je však nutné rozpoznat, zda dítě nepláče z únavy z přílišných podnětů a potře-
buje naopak klid. Pak je vhodné tlumit vnější stimulaci a podněty (např. mani-
pulaci s dítětem, zvuky, světlo apod.).

Čemu se raději vyhnout?
Jestliže se rodičům nepodaří najít a odstranit příčinu pláče, dochází obvykle ke ko-
nejšení dítěte a chování v náručí. Můžete vyzkoušet různé polohy při chování – např. 
chování na vašem rameni nebo polohu, kdy je dítě stočené do klubíčka a leží zády 
na vašem předloktí, takže mu můžete uchopit ručky, a tím zklidnit jeho pohyby. 
Můžete také zkusit polohu tygříka, kdy děťátko leží na vašem předloktí otočené 
bříškem dolů apod. Rozhodně se však nedoporučuje měnit tišící strategie a polohy 
dítěte rychle za sebou. Je vhodné počkat vždy alespoň 5 minut, jestli se nezačne 
děťátko pomalu uklidňovat.

Když se však dítě nezklidní ani v náručí, rodiče obvykle znervózní, což vede k ne-
příznivým změnám jejich chování (zrychlí se tep, jejich pohyby jsou prudší, méně 
plynulé). Miminko při fyzickém kontaktu s rodičem toto rychle vycítí a celá situace 
se jen dále zhoršuje. V takovém případě je lépe položit maličké na bezpečné místo 
a něžně mu říct, že už jsme udělali pro ně, co jsme mohli, a nyní se musí zklidnit 
samo. Můžeme mu však přesto pomoci např. tím, že mu přidržíme ručky a položí-
me mu naši dlaň na hrudníček. Lze také děťátku vytvořit „hnízdečko“ třeba pomocí 
polohovacích polštářů, v němž by se cítilo bezpečně.

A ještě jedna důležitá rada – nesnažte se děťátko uklidnit za každou cenu a uchy-
lovat se k takovým praktikám, jako jsou prudší houpání a natřásání miminka v náručí 
či drncání s kočárkem, nebo dokonce jezdit s ním výtahem nebo autem. Někteří 
rodiče jsou schopni si vymyslet různé nezdravé rituály, jen aby miminko přestalo 
plakat. Již v úvodu jsme si ale řekli, že bez pláče to v raném věku nejde, je to fyziolo-
gické chování a některé děti jsou zkrátka více plačtivé než jiné. Bude záležet hlavně 
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na vašem klidném přístupu k děťátku, jak toto období překonáte. Jsem přesvědčena, 
že pravidelným režimem a pomocí vhodných rituálů vše skvěle zvládnete.

Co když se maminka cítí při pláči dítěte unavená a vyčerpaná?
Protože maminka obvykle tráví s děťátkem nejvíce času, může se stát v případě 
častého pláče dítěte, že se bude cítit na pokraji svých sil. Pokud by k tomu došlo, 
měl by převzít alespoň na část dne péči o dítě tatínek, což rozhodně tatínkům do-
poručujeme, i když není maminka úplně vyčerpaná. Rodiče by také neměli váhat 
přijmout pomoc od svých blízkých a širšího okolí. Odpočinete si a načerpáte nové 
síly a vše půjde hned lépe. Jak opakovaně zdůrazňuji, rodiče by měli myslet na své 
zdraví a pohodu, protože jejich dobrý psychický stav a nálada jsou pro jejich dě-
ťátko velice důležité.

Nesmí se zapomínat na pomoc a podporu partnerů sobě navzájem, jinak může 
hrozit, že daná situace negativně ovlivní jejich soužití, rodinnou atmosféru, případně 
i vztah k dítěti.

Ráda bych zde ještě poukázala na fakt, že často existují rozdíly v chování ma-
minky a tatínka v takovýchto zátěžových situacích. Může se pak stát, že nechápou 
chování toho druhého a vzájemně se sobě pomalu odcizují. Je dobré vědět, že ma-
minky častěji pláčou, chtějí si povídat o děťátku a chtějí být utěšovány. Tatínkové na-
opak pláčou méně, nechtějí se bavit o problémech a raději hledají „útěchu“ v práci, 
u počítače, poslechem hudby apod. Maminka se pak cítí tatínkem nepochopena 
(„Jak si může myslet, že je vše v pořádku.“). Tatínek se cítí zase chováním maminky 
přetížen („Ona nikdy nepřestane plakat / mluvit / myslet na dítě.“). Je moc důležité 
si toto uvědomit a snažit se porozumět sobě navzájem.

Výborné je sdílení svých problémů s rodiči s podobným osudem, např. na soci-
álních sítích. Skvělým pomocníkem vám může být právě spolek rodičů Nedoklubko, 
který pro vás přichystal tuto knížku. Jak se říká „sdílená starost je poloviční starost“.

Je možné se také obrátit na odborníky – dětského lékaře, psychologa nebo psy-
choterapeuta –, kteří mají zkušenosti s chováním nejmenších dětí a pomohou situaci 
řešit. K takovému kroku se rodiče často obtížně odhodlávají, jako by se styděli za to, 
že nezvládají svou rodičovskou roli. Pravý opak je ale pravda. Rodiče, kteří požádají 
odborníky o pomoc, jsou zodpovědní rodiče, kteří chtějí být pro své miminko dobrou 
mámou a dobrým tátou. Třeba vám pomůže ve vašem rozhodnutí přirovnání, že 
psycholog či psychoterapeut je jako lékař, který např. při zlomení končetiny ji musí 
zajistit vhodnou oporou, aby kost dobře srostla a končetina byla zase funkční – psy-
choterapeut pomůže podpořit „zlomenou duši“ rodičů, aby se zotavila, a oni se tak 
mohli dobře starat o své děťátko.
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Raná péče
mgr. Karla Němcová
Ředitelka brněnské pobočky Společnosti pro ranou péči, z. s.
Brno

Pokud se dítě narodí předčasně nebo lékař rodičům sdělí, že jejich dítě bude mít 
vážné zdravotní komplikace, ocitají se v situaci, kterou neplánovali, neočekávali, 
cítí se sami a nemají s kým sdílet své obavy. Místo běžných radostí a starostí se do 
popředí každodenní péče dostává strach o zdraví dítěte, nejistota, jak se dítě bude 
vyvíjet. Rodiče chtějí pro zdravý vývoj svého dítěte udělat maximum. Často kromě 
zvýšené zdravotní péče je třeba myslet i na podporu psychomotorického vývoje. 
Nejintenzivnější rozvoj dítěte nastává v raném období a je důležité, aby předčasně 
narozené děti dostaly správné podněty ve správnou dobu, a tak byl podpořen jejich 
zdravý vývoj. Dítě se učí v prvních měsících života poznávat svět a zrak se stává jeho 
hlavním pomocníkem, po narození se učí vidět (vnímat zrakem), podobně jako se 
učí mluvit nebo chodit. Pokud nemá dítě dostatek zrakových podnětů a zkušeností, 
pak nezíská potřebné informace o okolním světě, nemůže se učit nápodobou, ne-
tvoří si zrakové představy a je omezeno v sociálním kontaktu.

Rodinám předčasně narozených dětí pomáhá raná péče, preventivní sociální 
služba, která provází rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého 
zdravotního stavu nebo je zdravotně postižené. Po celé republice se nacházejí pra-
coviště rané péče, které jsou svojí specializací zaměřeny na podporu rodičů a jejich 
dětí. Rodiny raná péče provází po dobu nezbytně nutnou, spolupráce může být 
krátkodobá do 1 roku dítěte a nejvýše však do 7 let věku dítěte. Služba je bezplatná 
a podpora probíhá v domácím prostředí rodiny.

Ohlédnutí naší klientky:
„Můžu za to, co je s mým miminkem v nepořádku? Proč se tohle stalo právě mně? 

Co jsem udělala špatně? Kdybych víc odpočívala, víc se hlídala, vyhýbala se stresu, 
bylo by to dnes jinak?

Znáte tyhle otázky… Moc, moc dlouho mi trvalo, než jsem se z nich vymotala, než 
jsem se přestala obviňovat a řekla si – nemůžu za to. Je to prostě tak, takhle jsou 
rozdané karty a já udělám, co umím nejlepšího.

Začala jsem si pěstovat pozitivní přístup. Náš Martínek se sice narodil v 30. týdnu, 
vážil 1 050 g, kvůli hydrocefalu má voperovaný V-P shunt, teď ve 13. měsících ještě 
nesedí a váží jen 6 250 g, ale dá se na to dívat i jinak. Je to bojovník, který dokázal, 
že prostě přežije. Má obrovskou vůli už od narození. Cvičíme Vojtovu metodu, díky 
ní se už dokáže například dostat za svou oblíbenou hračkou přes celý obývák. Že 
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nesnědl k obědu plnou misku? Na svačinu si dá třeba o jogurt víc. Je maličký? Dobře 
se mi s ním cvičí a je mrštný. Zdá se hubený? No nemá na sobě ani gram přeby-
tečného tuku. Čtyřikrát denně Vojtova metoda, to je přece zátěž pro vrcholového 
sportovce. Zase jsem z doktorů nedostala žádnou prognózu? Aha, a zase žasli, kam 
až jsme to dotáhli.

Došla jsem k tomu, že se musím dívat dopředu, ale ne zas moc dopředu. Stano-
vovat si, jak říká naše vynikající fyzioterapeutka, blízké cíle. Občas si vypíšu i cílové 
prémie. No popravdě hlavně tehdy, když vím, že na ně dosáhnu.  Svůj domácí ko-
lotoč se snažím vidět ne jako nekončící kruh, ale jako spirálu, samozřejmě směrem 
vzhůru. A taky na to všechno nejsem sama. Mám šikovnou, jedenáctiletou dceru, 
která mi moc pomáhá, a s Martínkem začínají být správná dvojka. Mám zlatého 
manžela, který se o nás stará. Mám chápavé kamarádky, které mě podrží. Díky 
naší bezvadné poradkyni rané péče vím, kam se obrátit pro tu nejlepší odbornou 
pomoc.

Vím, že je důležité nebýt na sebe zlá, když něco nestihnu. A opravdu nejde mít nad 
vším kontrolu a všechno stoprocentně zvládnout. Já jsem v rámci ‚vypnutí‘ vyrazila 
včera s dcerou na vyjížďku koňmo a dnes se odměňuji odpočinkem, neboť mé po-
slední slušné jezdecké zkušenosti se datují do doby zhruba před 20 léty a 20 kily… No 
ale to ráno v lese na koňském hřbetě opravdu stálo za to. Konečně jsem pochopila 
význam přísloví – pozdě bycha honit. Už se neobviňuji. Vyhlásila jsem si amnestii.“
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V centru pozornosti by mělo být dítě a jeho rodina, kterou podporuje multidisci-
plinární tým odborníků z různých oblastí. Společnost pro ranou péči proto usiluje 
o aktivní spolupráci s neonatology, kteří jako první mohou rodinám předčasně na-
rozených dětí zprostředkovat ranou péči, komplexní odbornou podporu celé rodiny 
tak, aby rodinám byla poskytnuta kontinuita v péči po propuštění do domácího 
prostředí již během prvních dnů či týdnů po narození dítěte.

Někdy se miminko narodí dřív, než jste čekali. A taky dřív, než se stačilo pořádně 
vyvinout.

„Díky současné úrovni porodnické a neonatologické péče lze s úspěchem za-
chránit děti narozené už v období 22.–23. týdne těhotenství. Pojem zachránit 
s úspěchem vnímáme tak, že jde nejen o záchranu života, ale především další vývoj 
dítěte bez trvalých následků. Je však třeba zdůraznit, že u těchto novorozenců je 
právě riziko trvalých následků stále nezanedbatelné,“ říká neonatolog MUDr. Milan 
Hanzl, Ph.D.

Mezi zdravotními komplikacemi nedonošených dětí se objevují smyslové obtíže, což 
se týká zejména zrakového vnímání. „U dětí je vždy naděje na zlepšení,“ připomíná 
oftalmolog MUDr. Milan Odehnal.

Jak miminko vidí
Miminko se nerodí s plně vyvinutým zrakem, vývoj vidění pokračuje až do šesti let 

věku. Hned po porodu se u něj začíná objevovat světlocit neboli schopnost vnímat 
zrakem rozdíl mezi světlem a tmou. Dítě obrací hlavu za zdrojem světla, upoutá ho 
třeba zářivka či okno. Nejprve se dívá převážně periferně (do stran) a teprve asi 
od druhého týdne i centrálně (před sebe). Fixovat (zaměřit pohledem) lidský obličej 
dokáže jen velmi krátce a pohyb vnímá spíše ve vodorovné rovině (ze strany na 
stranu).

Kolem jednoho měsíce dokáže fixovat předměty střídavě vždy jedním okem, oko-
lo dvou měsíců věku již umí fixovat oběma očima, navazuje oční kontakt a projevuje 
zájem o pohyby rtů člověka, který k němu mluví. Sleduje hračky zavěšené nad po-
stýlkou a vnímá pohyb i ve svislé rovině. Ve třech měsících již intenzivně reaguje na 
pohyb, začíná pozorovat pohyb vlastních rukou. Prodlužuje se vzdálenost, na kterou 
vidí, zlepšuje se ostrost vidění.

V půl roce již dítě využívá zorné pole v celém rozsahu a to, co vidí každým okem 
zvlášť, spojuje v jeden vnímaný obraz. Do jednoho roku se zrakem bezpečně orien-
tuje v domácím prostředí, poznává známé osoby a dívá se z okna. Kolem tří let věku 
se upevní schopnost vidět oběma očima a vývoj ostrosti vidění je téměř u konce. 
Definitivně je ukončen v pěti až šesti letech.

Musí se vaše miminko potýkat s obtížným životním startem? Potřebujete odbor-
níka, který vás vyslechne, podpoří a poskytne vám informace? Raná péče je tu pro 
vás v nečekané situaci. Nedonošené miminko je nutné podporovat v jeho vývoji. 
Umíme vám pomoci.
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I rodiče potřebují podporu – sociální služba rané péče není jen pomoc pro vaše 
dítě, ale pro celou rodinu. Rodiče získají informace a odborné poradenství, které jim 
zajistí jistotu a podporu v péči o dítě.

Společnost pro ranou péči v rámci své podpory nabízí včasnou zrakovou stimu-
laci, která může vývoj dítěte významně podpořit. Stimulace je vždy přizpůsobena 
věku dítěte, jeho schopnostem a dovednostem. Rodiče, jako nejlepší odborníci na 
své dítě, hrají ve spolupráci s ranou péčí významnou roli. Podporu rodinám poskytují 
terénní pracovnice, které bezplatně dojíždějí za rodinou 1× měsíčně do domácího 
prostředí. Mají dostatek času na podporu psychomotorického vývoje, zrakovou sti-
mulaci, věnují se i rodičům. Vyslechnou obavy, pomáhají překlenout kritické životní 
období a zorientovat se v nečekané životní situaci. Součástí provázení je povzbu-
zení, pochvala, ale i sdílení a pochopení. Vědomí, že rodiče nejsou na vše sami, je 
často důležitým nástrojem podpory v této životní situaci.

Pokud máte obavy z vývoje svého miminka, neváhejte ranou péči nezávazně 
kontaktovat. www.ranapece.cz
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Centrum provázení
Ing. et Bc. et Bc. monika Jelínková
Vedoucí Centra provázení
FN Brno

Centrum provázení nabízí včasnou podporu rodinám dětských pacientů v průběhu 
a po sdělení závažné diagnózy dětského pacienta a v prvních měsících adaptace 
na léčbu. Jde o dětské pacienty:

 M se vzácným onemocněním,
 M s těžkým zdravotním postižením,
 M narozené předčasně nebo s extrémně nízkou porodní hmotností.

Provázení začíná okamžikem před, během, nebo bezprostředně po sdělení dia-
gnózy. Pokračuje v prvních fázích vyrovnávání se rodičů s novou skutečností a končí 
předáním rodiny do péče návazných služeb. Provázení je zahájeno vždy na dopo-
ručení lékaře a se souhlasem rodičů.

Centrum provází rodiče během všech fází vyrovnávání se s těžkou situací před-
časně narozeného dítěte. Pomáhá rodičům adaptovat se na novou životní zkušenost. 
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Poskytuje krizovou intervenci, psychosociální oporu a zajišťuje praktické záležitosti. 
Pracovníci Centra provázení mají na rodiče dostatek času, pomáhají rodičům poro-
zumět tomu, co lékař sděluje a jak naplánovat další kroky. Rodinu provází systémem 
podpory, na kterou mají nárok, a pomáhají také s finanční podporou rodiny ze 
strany nadací a fondů. Odborníci Centra provázení jsou tu pro rodiče a jejich dítě 
s podporou, porozuměním a pomocí od prvního dne zjištění diagnózy.

Centrum provázení je nyní v pěti nemocnicích, a to Všeobecná fakultní nemocnice 
v Praze, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Ústav pro 
péči o matku a dítě Podolí a Fakultní nemocnice Ostrava.

Centrum provázení ve Fakultní nemocnici Brno funguje od roku 2017 a můžete 
se zde potkat s Ing. Bc. et Bc. Monikou Jelínkovou a Mgr. Olgou Marií Krčmářovou. 
Obě jsou odbornicemi v poskytování krizové intervence, psychosociální podpory 
a zajišťování praktické podpory pro rodiče a jejich dítě.

monika Jelínková

Jsem krizovým interventem, zdravotně-sociálním pracovníkem a sociálním peda-
gogem. V současné době dokončuji magisterské studium jednooborové psycholo-
gie a jsem ve výcviku kognitivně-behaviorální terapie. V Centru provázení v Dět-
ské nemocnici FN Brno provázím rodiče dětí se závažnou diagnózou napříč celou 
nemocnicí. V rámci neonatologického oddělení JIP provázím rodiny dětí, které se 
narodily předčasně nebo s vážnou diagnózou. Mým cílem v práci je zejména po-
moci nacházet nejlepší možná řešení v dané situaci a stát se pevným a bezpečným 
bodem v náročných chvílích.

Olga marie Krčmařová

Původní profesí jsem zdravotní sestrou se zaměřením na dětskou chirurgii a in-
tenzivní péči. V současnosti jsem sociálním pedagogem, krizovým interventem 
a zdravotně-sociálním pracovníkem. Pokračuji v dalším vzdělávání, protože jsem 
přesvědčená, že je neoddělitelnou součástí života. Práce v Centru provázení je pro 
mě vyústěním mého pracovního i soukromého života. S mateřskou zkušeností se mi 
prohloubilo vědomí, že je důležité pečovat o celou rodinu, když se s jedním z členů 
děje něco závažného. Rodinám s předčasně narozenými dětmi či s dětmi, které 
vyžadují operační péči, se snažím poskytnout bezpečné zázemí na dlouhé cestě, 
která je čeká, a ujistit je, že „v tom nejsou sami“.

Více o Centru provázení: www.centrumprovazeni.cz
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„Největší zásluhu mají rodiče. Jejich 
výchova, péče a láska rozhodují, 
jaký bude další vývoj jejich dítěte.“

Rozhovor s mUDr. Blankou Zlatohlávkovou, Ph.D.
Vedoucí lékařkou oddělení intermediární péče
Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

S vedoucí lékařkou intermediárního oddělení v pražské porodnici u Apolináře (Gy-
nekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze) jsme si povídaly o její cestě 
k neonatologii. Prozradila nám, čím jí tento obor učaroval, jaké byly její profesní 
začátky i co by si přála pro „své“ oddělení do budoucna. Protože je paní doktorka 
pověstná svou snahou o to, aby byla předčasně narozená miminka kojena, zabrou-
sily jsme i k tomuto tématu. A řeč přišla také na výsledky péče neonatologů o ne-

donošené novorozence. Přečtěte 
si rozhovor s lékařkou, která – jak 
sama s úsměvem říká – měla tu 
čest stát se součástí generace lé-
kařů, kteří stáli u zrodu moderní 
české neonatologie.

Osobní historie a cesta 
k neonatologii

Paní doktorko, vy jste tak říkajíc 
matadorkou – jste skutečně od-
borníkem, v oboru jste již řadu let. 
Jak dlouho se věnujete těm nej-
menším pacientům?

První novorozenci, o které jsem 
se starala po ukončení univerzitních 
studií na dětském oddělení nynější 
Klaudiánovy nemocnice v Mladé 
Boleslavi, už oslavili 38. naroze-
niny. Na neonatologické oddělení 
dnešní Gynekologicko-porodnické 
kliniky 1. LF UK a VFN v Praze jsem 
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nastoupila po mateřské dovolené 1. února 1987, specializační atestaci z neonatolo-
gie jsem složila před 30 lety v květnu 1991 a 20 let vedu oddělení intermediární péče.

Obligátní otázka: Jaká byla vaše cesta k neonatologii?
Když jsem se rozhodla pro studium medicíny, věděla jsem od počátku, že se chci 

věnovat dětem. Proto jsem si zvolila 2. lékařskou fakulty Univerzity Karlovy, která se 
v době mých studií jakožto pediatrická fakulta zaměřovala na výchovu dětských 
lékařů. Pro neonatologii si mě vybral můj primář na doporučení mého spolužáka 
z kruhu. Potřebovala jsem po dvou letech mateřské dovolené nastoupit do práce, 
abych dokončila praxi před atestací z pediatrie. Přemýšlela jsem tehdy, jak zvládnu 
dojíždění z Prahy do Mladé Boleslavi s malou dcerou, když mi kolega zavolal, že by 
měl pro mě místo. Byla jsem přijata na novorozenecké oddělení, ale v rámci před-
ates tač ní přípravy jsem po třech měsících přešla na dětskou kliniku a na mateřské 
oddělení jsem chodila jen sloužit.

Vám neonatologie doslova učarovala… Vím, že jste dostala nabídku zůstat profes-
ně v jiné oblasti pediatrie. Jak to tehdy bylo?

Lékař, který se chce specializovat na neonatologii, musí nejprve složit atestaci 
ze základního oboru a tím je pediatrie. Potřebuje mít proto několikaletou praxi na 
dětském oddělení. Dostala jsem tehdy nabídku zůstat na dětské klinice a zabývat 
se jinou velice zajímavou oblastí pediatrie od odborníka, kterého si nesmírně vážím. 
Ale byla jsem již natolik zaujata neonatologií, že moje volba byla jednoznačná. 
Díky tomu jsem se mohla stát součástí generační komunity lékařů, kteří stáli u zrodu 
moderní české neonatologie.

Vy jste skutečně oddána jedné úzké specializaci lékařství… Dokážete popsat, co 
vás na neonatologii fascinuje?

Ano. Mám to privilegium, že jsem celý svůj profesní život zasvětila oboru, který 
se stará o všechny potřeby svého pacienta, ve zdraví i nemoci. Poskytuje akutní 
i chronickou péči, volí šetrný fyziologický přístup, ale v případě potřeby nasazuje 
invazivní, život zachraňující terapii.

Zkusme se trochu vrátit do minulosti. Když jste začínala, jaká byla hranice živo-
taschopnosti miminka?

Když jsem začínala, za hranici životaschopnosti ve smyslu poskytování aktivní 
péče byl považován 27. gestační týden s průměrnou porodní hmotností 1 000 gra-
mů. V tehdejších podmínkách většinou takto nezralé děti nebylo možné zachránit, 
proto nebylo vzácné, že se porod vedl vlastně jako potrat.

V době, kdy jste se stala neonatoložkou, to muselo být vše o moc složitější, než je 
dnes. Co bylo v době vašich začátků podle vás nejtěžší?
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Tehdy byl nedostatek kvalifikovaných neonatologů. Jako mladá lékařka jsem 
sloužila sama, bez příslužby na telefonu, aniž jsem měla atestaci z pediatrie, natož 
z neonatologie.

Všichni jsme byli samouky, školili nás mladí kolegové, kteří byli jen o trochu slu-
žebně starší. Sháněli jsme si sami literaturu, žádali jsme o odborné články zahra-
niční autory. Byl nedostatek pomůcek na jedno použití. Zaváděli jsme nové postupy 
a přístroje „šité na míru“ extrémně nezralým dětem. Učili jsme se chybami.

Tehdy u nás vládlo hluboce socialistické zřízení, byla jiná doba. Můžeme říct, že 
jsme v oboru neonatologie byli tak trochu pozadu za světem?

Bohužel ano, bylo to tak. Novorozenecká úmrtnost v Československé socialistické 
republice v 80. letech byla několikanásobně vyšší než v západních státech.

Po revoluci se ale otevřely hranice, svět se změnil…
V 90. letech bylo naším prvotním cílem zásadně snížit mortalitu novorozenců 

zlepšením péče o novorozence velmi nízké porodní hmotnosti pod 1 500 gramů 
a zejména extrémně nízké porodní hmotnosti pod 1 000 gramů. To se podařilo díky 
vytvoření systému perinatologických a intermediárních center s moderním přístro-
jovým vybavením a týmovou spoluprací specializovaných porodníků (perinatologů) 
a neonatologů. Mohli jsme se jezdit učit na zahraniční neonatologická pracoviště 
a účastnit se mezinárodních kongresů.

Jak se tehdy neonatologie začala měnit?
Hledali jsme správný poměr mezi invazivní terapií a „něžnými“ přístupy. Učili jsme 

se také komunikovat s rodiči a zapojovat je do péče o jejich děti. Měli jsme však 
výhodu, že jsme nemuseli opakovat některé omyly, kterými už dříve prošla neona-
tologie ve vyspělém světě.

Kdy jsme svět dohnali? Dá se říct, kdy se naše neonatologie dostala na úroveň té 
světové?

Už v dubnu 1994 se mohla v České republice snížit hranice pro aktivní péči z 27. na 
24. týden. Výsledky české neonatologické péče byly srovnatelné s vyspělými zeměmi 
na přelomu tisíciletí.

Intermediární oddělení

Vy jste vedoucí lékařkou oddělení intermediární péče (IMP). To už je taková „brána 
domova“. Je to oddělení, odkud jsou miminka propouštěna domů. Představte nám 
trochu obecně intermediární oddělení…

Konkrétně na Neonatologickém oddělení Gynekologicko-porodnické klini-
ky 1. LF UK a VFN v Praze (lidově porodnice u Apolináře) tvoří oddělení IMP tři 
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pododdělení, umístěné na jedné dlouhé chodbě. Nebyl to záměr, ale jediná mož-
nost, jak uspořádat provoz v podmínkách, které máme. Přes řadu nevýhod to má 
jednu přednost – můžeme se na každé ze stanic zaměřit na trochu jiný typ péče.

Pojďme postupně, paní doktorko. Začněme oddělením IMP III, tam jsou ta největ-
ší – i když stále maličká – miminka.

Oddělení IMP III poskytuje typickou intermediární péči. Sem přijímáme lehce až 
středně nezralé novorozence rovnou z porodního sálu nebo po krátkém pobytu na 
oddělení JIP.

I zde jsme schopni krátkodobě podpořit adaptaci dýchání nosním kontinuálním 
přetlakem (nCPAP – pozn. redakce) nebo vysokoprůtokovými nosními kanylami 
(HFNC – pozn. redakce).

Jaké to je z pohledu maminky, když má miminko na IMP III. Pobyt asi nebude moc 
dlouhý…

Máte pravdu, miminka na oddělení IMP III pobudou 1–4 týdny, ale i tak se to ma-
minkám může zdát dlouhé. V prvních dnech nezralým miminkům zajišťuje teplotu 
inkubátor, ale od počátku probíhá i klokánkování, v jehož rámci přikládá maminka 
za pomoci laktační poradkyně svoji „Aničku nebo Jarouška“ k prsu. Dobře se adap-
tující děti s hmotností nad 1 700 gramů, někdy i nad 1 500 gramů, udrží přiměřenou 
hladinu krevního cukru, odborně normoglykémii, při časném a častějším krmení 
dárcovským mateřským mlékem a maminčiným kolostrem. Děti s menší hmotností 
dostanou v prvních dnech i nitrožilní výživu.

Maminky docházejí na IMP III z vedlejší chodby oddělení šestinedělí. Stabilní, leh-
ce nezralé děti brzy překládáme za maminkami. Na intermediární chodbě máme 
k dispozici také dva pokoje, kam jsou přijímány maminky, které již po porodu byly 
propuštěny a za miminkem docházejí. Jakmile se uvolní lůžko, mohou tento pokoj 
využít a být s miminkem nepřetržitě, i když ještě stále v nemocnici.

Co je vaším největším úkolem na oddělení IMP III a kdy zpravidla je miminko pro-
puštěno domů?

Na tomto oddělení se soustřeďujeme na sledování a ohlídání adaptace nezralé-
ho novorozence, předvídání možných odchylek a včasný zákrok podle potřeby, ze-
jména pak na respektování vztahu matka–dítě a podporu kojení. Domů odcházejí 
děti obvykle před termínem kolem 36. týdne a většinou plně kojené.

Na IMP III se ale staráte i o děti donošené. Které děti narozené v termínu projdou 
tímto oddělením?

Ano, na IMP III pobývají i donošené děti. Jde většinou o miminka s těžkým nit-
roděložním růstovým opožděním nebo novorozence maminek s cukrovkou, pokud 
a dokud potřebují k zajištění normální hladiny cukru výživu podávanou do žíly.
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Jak to chodí na oddělení IMP II?
To je jakýsi přechod mezi jed-

notkou intenzivní péče (JIP) a inter-
mediárním oddělením. Překládá-
me sem těžce a extrémně nezralé 
děti, které většinou ještě vyžadují 
podporu dýchání vysokoprůto-
kovými nosními kanylami, někdy 
i CPAPem, ale nemají zásadněj-
ší problémy s dýcháním a krev-
ním oběhem. Prospívají při výživě 
obohaceným mateřským mlékem 
sondou.

Staráme se tady i o děti po 
střevních operacích, které převá-
díme z parenterální výživy na plný 
příjem mléka. Rodiče přicházejí 
z domova a stále více za pomo-
ci sester přebírají ošetřovatelskou 
péči o své dítě.

Na IMP II mohou také nastat ně-
jaké zdravotní komplikace, paní 
doktorko?

Ano, ještě mohou přijít kompli-
kace, naštěstí spíše výjimečně. Nejčastěji v podobě infekcí, kterým se nezralé dítě 
neumí dostatečně bránit, ale většinou je zvládneme bez překladu miminka zpět na 
JIP.

A z oddělení IMP I už se odchází domů. Je to veselejší, je to tak?
Oddělení IMP I už je předstupněm k propuštění. Přijímá obvykle „vypiplané“ děti 

z oddělení IMP II, někdy i III, které mohou být na pokoji s maminkou, ale i děti na 
dlouhodobé podpoře dýchání.

Na tomto oddělení převádíme děti z krmení sondou na plné kojení, případně 
alternativní dokrm, nebo krmení savičkou, nemá-li matka mléko.

Ubytovaná maminka tráví s miminkem co nejvíce času, že ano?
Před propuštěním se maminka stará sama o své dítě, učí se poznat, co jí její 

„Eliška nebo Kubíček“ svým chováním sdělují, reagovat na jejich potřeby, chovat je 
a nosit ve správných polohách, případně je zacvičena fyzioterapeutkami i v základ-
ní rehabilitaci. Přijetí maminek je u nás bohužel limitováno nedostatečným počtem 
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lůžek. Často je také problém s tím, že se maminky doma starají o další děti a obtížně 
řeší, jak „se rozkrájet“, aby nikoho neošidily.

Na IMP jsou sestry, které se stávají průvodkyněmi na oné cestě domů. Povězte nám 
něco o personálu, který je na IMP pro nás, rodiče a miminka…

Na našem intermediárním oddělení pracují velmi zkušené neonatologické sestry. 
Vzděláním jsou diplomované specialistky nebo bakalářky či magistry, často ještě 
se specializací v intenzivní péči. Musí být schopné rozpoznat odchylky poporodní 
adaptace, včas odhalit případné komplikace u rostoucích nezralých dětí a rozhod-
nout, kdy zavolat lékaře.

Lékař, který má službu, řeší akutní problémy na jednotce intenzivní péče a po-
třebuje mít jistotu, že se může spolehnout na erudici a zkušenosti intermediárních 
sester. Kromě odborné zdatnosti musí mít sestry pracující na intermediárním oddě-
lení schopnost komunikovat s rodiči, vcítit se do jejich těžké situace a dodávat jim 
sílu i naději.

Já vnímám oddělení IMP jako to, kde už nejde o život… Vnímám to správně? Jaký 
je váš pohled?

Máte pravdu… Ale na druhou stranu někteří rodiče říkají, že pobyt na tomto od-
dělení pro ně byl náročnější než na oddělení intenzivní péče.

Proč myslíte, že to tak je?
Je to takové dlouhé období, kdy se zdánlivě nic neděje. Odezněl akutní šok 

a strach o život dítěte, ale maminka i tatínek se potýkají s posttraumatickou streso-
vou poruchou, aniž si to uvědomují. Maminka už je unavená každodenním dochá-
zením nebo dojížděním z domova, odsáváním mléka každé tři hodiny, je nevyspalá, 
často se ještě doma stará o další malé dítě.

Je to jako by závodník uběhl 5 km, začínal cítit obtíže, ale delší trasu maratonu 
měl ještě před sebou. Sportovec je však trénovaný, má k dispozici celý realizační 
tým a dostatečné zázemí. Rodiče na situaci předčasného porodu připraveni nejsou.

To je hezké přirovnání! Sama jsem předčasně porodila u Apolináře. Musím říct, že 
prostory porodnice jsem vnímala velmi stísněně… Může i toto hrát roli v tom, jak 
se rodič cítí?

Musíte si uvědomit, že naše krásná historická budova porodnice nebyla posta-
vena pro neonatologii 21. století, kdy by chod oddělení i stavební uspořádání měly 
být uzpůsobeny k tomu, aby o dítě od počátku mohla pečovat maminka, respektive 
oba rodiče s pomocí neonatologů, neonatologických sester a dalších odborníků.

U nás chybí zázemí nejenom pro rodiče, ale i pro personál a taky pro přístroje, 
které se myjí a skladují po chodbách, čímž zmenšují už tak nedostatečné prostory. 
Podařilo se nám alespoň dosáhnout toho, že součástí týmu je pracovnice Centra 
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provázení, která provází rodinu při pobytu dítěte na jednotlivých odděleních a také 
po propuštění do ambulantního sledování.

Co byste si pro „své IMP oddělení“ přála do budoucna?
Vedoucí lékařkou oddělení intermediární péče jsem už 20 let a chystám se, že ho 

v dohledné době předám někomu z mladších kolegů. Doufám, že se podaří v příš-
tích letech vybudovat nové neonatologické oddělení, kde budou porodní pokoje, 
v nichž od porodu do propuštění budou moci rodiče pečovat o svoje donošené děti, 
a kde budou i prostory jednotky intenzivní a intermediární péče zařízeny tak, aby 
maminka a tatínek mohli být od počátku v úzkém kontaktu se svým dítětem a stát 
se podle svého přání a možností součástí pečujícího týmu.

Kojení předčasně narozených dětí

Pojďme k velkému tématu maminek předčasně narozených dětí, kterým je kojení. 
Co se z tohoto pohledu děje po předčasném porodu?

Máme vypracovaný systém podpory kojení nezralých dětí. Každou maminku 
co nejdříve po předčasném porodu navštíví laktační poradkyně, podá jí základní 
informace o významu mateřského mléka pro nezralé děti a snaží se odsát kolos-
trum, které je ihned podáno dítěti. V dalších dnech laktační poradkyně maminku 
edukuje o způsobech získávání a skladování mateřského mléka, naučí pracovat 
s odsávačkou.

Jak trénink něčeho tak přirozeného, jako je kojení, vypadá, paní doktorko?
No, kojení je sice přirozený způsob výživy novorozence, ale i donošené dítě a jeho 

maminka potřebují zjistit, „jak na věc“, a být v tom správně podpořeni vyškolenými 
sestrami. O to těžší je to pro nezralé miminko, které se nejprve setkalo se samými 
nepříjemnými podněty v oblasti úst a obličeje, jako jsou odsávání, sondování, tlak 
nosních kanyl nebo nostril a hadiček CPAPu, či dokonce intubace. Teď musí přijít na 
to, že v maminčině náručí je přisátí k prsu velice příjemné na uklidnění, a dokonce 
mu něco sladkého a voňavého, co mu připomíná plodovou vodu, teče do pusinky.

Jaký je tedy postup? Cesta ke kojení není jednoduchá…
V rámci klokánkování se miminka přikládají nejprve k odstříkanému prsu a po-

stupně, jak se s jejich „dozráváním“ a učením zlepšuje koordinace sání, polykání 
a dýchání, začínají pít malé množství mléka z prsu.

Daří se předčasně narozené děti kojit?
Lehce a středně nezralé děti nemají s kojením zásadní problém, protože od 

34. týdne už jsou schopné koordinovat sání, polykání a dýchání. Maminky jsou vět-
šinou dostatečně motivované kojit.
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Mám velkou radost, že na IMP III je řada dětí plně kojena ještě dříve, než zvlád-
nou novorozeneckou žloutenku.

Na čem podle vás závisí úspěch?
Zejména na dostatečné a správně vedené podpoře kojení týmem, který zná fy-

ziologii kojení a její odlišnosti u nezralých dětí. Umí řešit specifické překážky, které 
se u předčasně narozených dětí mohou objevit.

Jaké to jsou? V čem jsou předčasně narozené děti hendikepované oproti dětem 
donošeným?

V době, kdy chceme po nezralých dětech, aby začaly pít mléko z prsu, měly 
být ještě v bříšku u maminky a výživu rozloženou na jednotlivé složky by měly do-
stávat bez námahy z placenty. Proti donošeným dětem mají delší období spánku 
a kratší období bdění. Je třeba rozeznat a reagovat na diskrétní signály probouzení 
a hladu, jinak krmení zaspí. Mají nižší svalové napětí, déle se vyrovnávají s novo-
rozeneckou žloutenkou, dříve se unaví a usínají u pití. Jsou odděleny od maminky, 
nejsou třeba připraveny na krmení zrovna v době její návštěvy. A také je třeba 
umět rozpoznat, kdy už je možné přestat dítě dokrmovat sondou nebo stříkačkou, 
a nechat ho pít z prsu ad libitum (latinsky „podle libosti“ – pozn. redakce). U pů-
vodně extrémně nezralých dětí jde navíc o problémy s dýcháním a koordinací sání, 
polykání a dýchání.

Kdy se děti, které se narodily dříve, než měly, mohou přikládat k prsu matky?
Je nutné přikládat dítě k prsu co nejdříve, jakmile to jeho zdravotní stav dovolí, 

třeba i při podpoře dýchání přetlakem nebo vysokoprůtokovými kanylami, pokud 
je dítě stabilní po stránce dýchání a krevního oběhu.

Co děti, které se rodí extrémně brzy a na svět přicházejí opravdu zcela nepřipra-
veny a často bojují i s řadou zdravotních komplikací? Jak je to s jejich kojením?

Kojení těžce a extrémně nezralých dětí je něco jiného než v případě dětí lehce 
nezralých. Tyto děti dlouho krmíme sondou a přímo do úst jim podáváme jen pár 
kapek kolostra na štětičce, kterou si dumlají, postupně přidáváme i několik kapek 
vlastního mateřského mléka stříkačkou – polykat umí nezralé děti už z dělohy.

Můžete popsat postup, který praktikujete při nácviku kojení dětí, které jsou naro-
zeny na samé hranici životaschopnosti?

Po stabilizaci základních životních funkcí a u nejvíce nedonošených dětí po do-
zrání kůže mohou rodiče začít dítě klokánkovat. Při klokánkování začínáme s přiklá-
dáním k prázdnému prsu. Dítě se učí otevřít dostatečně svoji malou pusinku a při-
sát se k prsní tkáni, střídá několik chabých sacích pohybů s odpočinkem. V náručí 
maminky je mu příjemně, cítí chuť a vůni mléka. Ideální je, když se krmení sondou 
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odehrává na prsu, pomoci může i tatínek. Miminko si spojuje přisátí a sání z prsu 
s pocity ukojení hladu.

Laika možná napadne, jestli není přikládání takto maličkého miminka nebezpečné…
Naopak. Přikládání k prsu je vlastně i fyzioterapií. Při správném přisátí je nata-

žený krk, rozepne se hrudník, zpevní bříško a záda. Miminku se začne lépe dýchat, 
zvýší se saturace krve kyslíkem.

Jak postupujete dál, když miminko roste a sílí?
Zralejší a stabilnější dítě přikládáme častěji, jeho sací pohyby se zdokonalují, je 

jich více za sebou, zkracují se fáze odpočinku. Cvičí se žvýkací svaly a pohyby jazy-
ka, které budou jednou potřeba k příjmu pevné potravy a mluvení.

Po 34. týdnu i původně extrémně nezralé miminko vypije několik mililitrů ma-
teřského mléka, začíná koordinovat sání, dýchání a polykání. Maminka se raduje 
a očekává, že teď už půjde všechno hladce a hlavně rychle. To platí pro některé 
středně nezralé děti, ale u většiny extrémně nezralých dětí, to znamená narozených 
před 28. týdnem, se pokroky v kojení zastaví.

Jak to? To musí být demotivující pro maminku…
Dítě vypije jednou až dvakrát denně třeba 10 až 15 ml, ale pak spí, k prsu nechce, 

většinu denních dávek mléka dostává sondou. Důvodem jsou ještě trvající potíže 
s dýcháním (tzv. bronchopulmonální dysplázie), kdy, zjednodušeně řečeno, náma-
hu spojenou s kojením ještě dítě neudýchá.

Maminka začne být netrpělivá a ptá se, zda by se nemohlo dítě krmit dudlíkem 
z láhve, aby se zbavilo sondy a mohlo jít dříve domů.

To ale nejde, že?
Musím vysvětlit něco z fyziologie sání, polykání a dýchání. Sání z prsu má dvě 

fáze – jednak podtlak, kterým se z mlékovodů dostává mléko do dvorce, a jednak 
expresi (snížení podtlaku), kterou vytlačí mléko do úst. Tok mléka z prsu tak ovládá 
miminko pohyby dolní čelisti a jazyka proti tvrdému patru, kterými tlačí na tkáň 
dvorce prsu. Když dítě odpočívá, „vydýchává se“, mléko do pusinky neteče…

Savička na lahvičce ale takto nefunguje. Tam tím míříte, že?
Ano. Pro bezpečný příjem potravy ústy musí být polykání dobře koordinováno 

s dýcháním. Polknutí se odehrává v nádechu, kdy má člověk dostatečnou zásobu 
kyslíku v plicích, zavřené dýchací cesty a dostatečný tlak v ústech, aby se potrava 
posunula do jícnu. Když polkneme ve špatné fázi dýchacího cyklu, „zaskočí“ nám, 
div se neudusíme, ale zachrání nás kašlací reflex.

Nezralé miminko polyká nekoordinovaně tak, že si přeruší nádech nebo polkne 
ve výdechu a způsobí si dýchací (apnoickou) pauzu, při které má nedostatek kyslíku, 
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a zároveň otevřenými dýchacími cestami může zatéct mléko do plic, kde způsobí 
zánět. O aspiraci mléka nemusíme vědět, protože obranný kašlací reflex pro ne-
zralost chybí.

A proto není dobré sahat po lahvičce se savičkou… Rozumím.
Přesně tak. Při krmení savičkou z láhve mléko nepřestane vytékat, když dítě pře-

stane sát, potřebuje-li se vydýchat. Když dýchá, nepolyká, pusinka se mlékem zahltí. 
Chce-li polknout, přeruší dýchání.

Je prokázáno, že při kojení nedochází u nezralých dětí tak často k „polykací pau-
ze“ jako při krmení savičkou. Navíc sání měkkého dudlíku brání správnému dozrá-
vání tzv. orálních kompetencí, tedy koordinace sání, polykání a dýchání, pohyby 
jazyka, zapojení žvýkacích svalů. Máme tedy dilema. Pokud vyhovíme mamince 
a naordinujeme na její přání lahvičku se savičkou, poškodíme dítě.

Tomu rozumím. Co s tím ale? Chce to trpělivost a to není vždy snadné.
Období stagnace vývoje kojení přijde v době, kdy se zdá, že už skutečně stačí 

málo k propuštění, a zároveň vrcholí únava maminky. Dítě je rádo, že se udýchá 

Setkání apolinářských bojovníků na zahradě kliniky, 2018
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v klidu, u prsu spokojeně spí nebo se na něj přenáší netrpělivost a stres maminky 
a odmítá se přisát. Jedinou cestou je podpořit již umdlévající maminku, aby ještě 
chvilku vydržela, a vysvětlovat jednotně, proč je to důležité pro její dítě i pro ni. Jde 
obvykle o jeden až dva týdny, které jsou ale kritické pro udržení laktace a dlouho-
dobého kojení, a tím i pro další vývoj dítěte a spokojenost maminky.

Vy jste známa tím, že kojení velmi propagujete. Jak vnímáte moment, kdy to ma-
minka chce vzdát a sáhnout po lahvičce?

Je mi vždycky moc líto, když maminka vzdá kojení těsně před cílem. Je na nás, 
zdravotnících, abychom uměli mamince vysvětlit všechny souvislosti, co nejvíce 
a nejlépe ji podpořili, aby vytrvala a dočkala se odměny za týdny odsávání. Ma-
minky jsou totiž neskutečné hrdinky, protože odsávají mléko dnem i nocí po třech 
hodinách, ihned po porodu, ještě v době, kdy nemají jistotu, jak jejich miminko 
dopadne. Mám velkou radost, že i extrémně nezralé děti odcházejí od nás domů 
kojené.

Na druhou stranu: ne vždy se kojit podaří. To je prostě fakt…
Pokud se plné kojení nepodaří, a stane se to někdy i při nejlepší snaze, můžeme 

mít alespoň dobrý pocit, že jsme pro to společně s maminkou udělali všechno, co 
se dalo. A maminky vědí, že každá kapička vlastního mateřského mléka, kterou dítě 
dostane jakýmkoliv způsobem, pomáhá.

Žena po velmi předčasném porodu se ptá, co může udělat pro to, aby její miminko 
mohlo být jednou plně kojeno… Co na to řeknete?

Hned po předčasném porodu u nás za maminkou přijde laktační poradkyně 
a vysvětlí důležitost mateřského mléka pro nezralé miminko a co udělat pro to, aby 
měla dostatek mléka pro své dítě. Uklidní její obavy, že nezralé děti nemohou být 
kojené, odsaje ručně kolostrum. V dalších dnech laktační poradkyně a sestry vysvětlí 
a ukážou mamince, jak odsávat a skladovat mateřské mléko, poradí s výběrem 
odsávačky. Doporučí odsávat mléko po třech hodinách i v noci, dostatečně odpo-
čívat a dodržovat správnou životosprávu. Podaří-li se ve dvou týdnech dostatečně 
rozběhnout tvorbu mléka, udrží se laktace pro plné a dlouhodobé kojení.

Propuštění předčasně narozeného miminka domů

Jak jsem již zmínila, vaše oddělení je „poslední štací“ na cestě k domovu. Shrňte, 
prosím, paní doktorko, co musí splňovat miminko, aby mohlo být propuštěno domů.

Nezralé dítě propouštíme domů tehdy, když nepotřebuje 24hodinový dohled, 
rodiče zvládají péči s častějšími kontrolami u praktického pediatra a podle potřeby 
je zajištěno sledování ve specializovaných poradnách. Dítě musí být natolik zra-
lé, že už nezapomíná dýchat, udrží přiměřeně oblečené správnou teplotu, přijímá 
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mléko ústy ať už kojením, kojením s alternativním dokrmem, či bezpečně dudlíkem, 
prospívá.

Co rodič? Musí i ten splnit nějaké podmínky?
Maminka by se měla cítit jistá v péči o dítě a musí souhlasit s propuštěním. Rodi-

če mají doma všechno nachystáno a jsou domluveni s pediatrem, že přijme jejich 
nezralé dítě do péče.

Kdy asi tak miminko tyto podmínky splňuje? Lze to zobecnit?
Dá se říct, že lehce a středně nezralé děti obvykle splňují všechny podmínky 

kolem 36. postmenstruačního týdne, tedy asi 4 týdny před plánovaným termínem 
porodu.

Extrémně a těžce nezralé děti v tomto týdnu ještě na propuštění většinou připra-
veny nejsou. O problémech s dýcháním a příjmem mléka ústy jsem už mluvila. Vět-
šinou je třeba ještě kontrolovat vývoj cév na oční sítnici, někdy se čeká na vysazení 
kyslíku nebo dodání přístroje pro domácí oxygenoterapii.

Co hmotnost – musí miminko dosáhnout určité hmotnostní hranice?
To není hlavním kritériem. Obvykle propouštěné děti váží nejméně 1 800 gramů.
Ještě musím říct jedno. Předčasné propuštění musí být pro dítě bezpečné – pro-

spěch propuštění by měl vysoce převažovat rizika.

Následná péče o předčasně narozené děti

Sledujete své pacienty i po propuštění, paní doktorko?
Na denní péči o nezralé děti na našem neonatologickém oddělení navazuje 

ambulantní sledování v Centru komplexní péče o děti s perinatální zátěží Kliniky 
pediatrie a dědičných poruch metabolismu vedeném MUDr. Danielou Markovou.

Centrum se stará o všechny děti s porodní hmotností menší než 1 500 gramů 
a děti s komplikovaným poporodním průběhem do korigovaných dvou let (počítáno 
od data 40. týdne, kdy se mělo dítě narodit).

My s Centrem spolupracujeme a společně hodnotíme výsledky dvouletého au-
ditu, kdy by se nezralé děti v růstu a psychomotorickém vývoji měly vyrovnat dono-
šeným vrstevníkům.

Nemohu zastírat, že čím nezralejší dítě, tím je větší riziko krátkodobých komplikací 
i dlouhodobých zdravotních následků.

Vidíte ráda své bývalé, původně tak maličké pacienty? Chodí k vám na návštěvy – 
pozdravit vás a ukázat se?

K nám se rodiče často přicházejí ukázat cestou z kontroly v Centru komplexní 
péče – to je nedaleko naší porodnice. Moc ráda vidím své pacienty, mám radost 
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z jejich dobrého vývoje. Někdy se rodiče přijdou pochlubit se školáky. Vloni nás po-
těšil gymnazista narozený ve 24. týdnu. Byla jsem dojatá, když mi maminky dvou 
extrémně nezralých chlapců, o které jsem se starala o své první vánoční službě, 
poděkovaly u příležitosti vysokoškolské promoce svých synů. Naše sestry pořádají už 
řadu let dětský den ve vnitřní zahradě kliniky, kam zvou 3leté až 5leté děti, které při 
narození vážily méně než 1 000 gramů. Je to úžasné setkání, které my lékaři máme 
zcela bez práce, a moc si ho užíváme spolu s dětmi i rodiči.

Jak byste shrnula výsledky vaší péče o ta nejmenší miminka?
V prvním desetiletí 21. století jsme se dostali díky výsledkům péče o extrémně 

nezralé novorozence mezi země s nejnižší novorozeneckou úmrtností. Naším cí-
lem je neustále zlepšovat intenzivní a intermediární péči tak, abychom předcházeli 
komplikacím spojeným s nezralostí a zvyšovali šance těchto dětí na přiměřený vývoj 
a zdraví.

Neonatologové a neonatologické sestry ovlivňují život v prvních měsících po na-
rození, na skvělých výsledcích mají velký podíl vývojoví pediatři a další zdravotníci 
v centrech následné péče, kteří přebírají od nás štafetu a pomáhají rodičům na 
dlouhé trati. Největší zásluhu mají samozřejmě rodiče. Jsou to jejich geny, mamin-
čino mateřské mléko, jejich výchova a jejich péče a láska, co rozhoduje, jaký bude 
další vývoj jejich dítěte.

Autorka rozhovoru: Mgr. Petra Kašparová, redaktorka Nedoklubka
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„mám obrovskou radost  
ze sebemenšího pokroku,  
který u dítěte vidím.“

Rozhovor s mUDr. Danielou markovou
Vedoucí centra komplexní péče
VFN Praha

Paní doktorka Marková vede v Praze Centrum komplexní péče pro děti s perinatální 
zátěží KPDPM (Klinika Pediatrie a dědičných poruch metabolizmu ) VFN a 1. LF UK, 
které pečuje (nejen) o předčasně narozené děti v prvních letech jejich života. Proč se 
na začátku své profesní kariéry rozhodla věnovat se předčasně narozeným dětem? 
Co ji vedlo k založení velkého komplexního centra? Proč je důležité sledovat vývoj 
dětí, které na svět přišly dříve, než měly? Co na své práci vnímá jako nejtěžší a má 
z předčasně narozených dětí radost? O tom všem jsme si s paní doktorkou povídali. 
Velmi jí děkujeme za čas, který nám věnovala.

Paní doktorko, jaká byla vaše cesta 
k předčasně narozeným dětem?

Byla to maminka mého manžela 
(Hana Marková, známá neonatoložka 
v Ostrově nad Ohří), díky které jsem se 
mohla s předčasně narozenými dětmi 
poprvé setkat již během studií. Vedla 
neonatologické oddělení ostrovské ne-
mocnice poté, kdy musela z politických 
důvodů po roce 1968 opustit nemocnici 
v Karlových Varech, kde rodina mého 
manžela žila. Bydleli jsme s manželem 
v Praze, ale vždy jsem se těšila na ces-
ty do ostrovské nemocnice, kde jsem 
s tchyní strávila nemálo nočních služeb 
nad dětmi v inkubátorech.

To jste ve své tchyni měla velký vzor! 
Je to velmi zajímavé – slyšet o minu-
losti v oboru neonatologie…
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Vybudovala v té době výjimečné 
oddělení – šlo o první oddělení v Čes-
koslovensku umožňující tzv. rooming-
-in, tedy pobyt matky a novorozence 
v těsné blízkosti, a mimo jiné například 
zavedla účast otců při porodu.

Určitě svými snahami a realizacemi 
nových postupů přispěla k humanizaci 
kolem porodní a postnatální péče. Byla 
v té době velmi pokroková. V 70. letech 
to nebyly lehké časy, a tak se nezříd-
ka setkala s odmítavým postojem jak 
z pohledu politického, tak někdy bohu-
žel i medicínského. Snažila se prosadit 
pro dyádu matka–dítě (především pro 
děti narozené předčasně) medicínsky 
i lidsky ten nejlepší možný vstup do ži-
vota, jakkoliv byl na počátku předčas-
ným porodem komplikovaný.

Byla to taková průkopnice vývojové péče, že?
Nepochybně ano. Tento přístup samozřejmě vyžadoval větší zaujetí a celkové 

profesní i osobní nasazení všech, kdo se na této péči podílel. Dnes je řada tehdy 
pokrokových přístupů samozřejmou součástí péče o matku a dítě.

Věděla jste již v té době, že se vydáte stejným směrem?
Tehdy jsem ještě vůbec netušila, že se postupně péče o předčasně narozené děti 

stane hlavní náplní mé práce.

A jaká tedy byla ta cesta od velkého vzoru v podobě tchyně lékařky, až po rozhod-
nutí, že se právě neonatologie stane vaší profesí?

Nebyla úplně jednoduchá. Nejprve jsem prošla na dětské klinice (dnes KDDL) 
všemi odděleními. Po první atestaci jsem se dostala na oddělení nedonošených 
dětí, kde jsem strávila, včetně působení na oddělení intenzivní péče, celkem pět let.

Práce na oddělení intenzivní péče, to musí být velmi náročné…
Nikdy jsem nebyla dostatečně technicky vybavená, takže jsem věděla, že v oblas-

ti intenzivní medicíny se nemohu optimálně uplatnit. Brala jsem to však za nesmír-
ně důležitý odrazový můstek pro mé další zaměření, které jsem viděla v následné 
dlouhodobé péči o děti, jejichž start do života byl komplikován, ať už byly narozené 
v termínu, nebo dříve.
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Již tehdy jste hodně přemýšlela nad dalším osudem svých malých pacientů. Jak to 
tedy s vaší profesní cestou bylo dál, paní doktorko?

Na intenzivní medicíně jsem postrádala zpětnou vazbu. Zajímal mě především 
osud dětí po jejich propuštění domů. I když dodnes obdivuji rozvíjející se technický 
pokrok na jednotkách intenzivní péče, je to v časové ose, kterou cítím vzhledem 
k celému životu člověka, jenom období „startu“.

… ale jsou to právě oddělení intenzivní péče, která v první linii zachraňují životy 
našich předčasně narozených dětí…

Samozřejmě. Kdyby nebylo toho obrovského úsilí, které kolegové na těchto od-
děleních vynakládají, aby zachránili děti často na hranici životaschopnosti nebo 
jejichž onemocnění je v řadě případů hraničně slučitelné se životem, nebyla by 
následná péče vůbec potřeba.

Přesto i já – jako laik bez zdravotnického vzdělání – cítím, že i pro lékaře neona-
tologie je sledování jejich pacientů důležité. Domnívám se správně?

Následná péče dává do jisté míry zpětnou vazbu neonatologům o efektu léčby 
a celkovém přístupu, jaký se dítěti na počátku dostal. Samozřejmě je potřeba vzít 
v úvahu i celou řadu dalších faktorů, které se na dalším vývoji dítěte podílí. Je to ne-
jenom jeho vlastní vnitřní potenciál se s obtížemi vyrovnat, ale též řada zevních fak-

torů, které mohou vývoj pozitivně nebo 
negativně ovlivnit.

Jak jste s „dohledem“ nad původně 
předčasně narozenými dětmi tehdy za-
čínala?

Zpočátku jsem měla dvakrát týdně 
rizikovou poradnu pro děti, které sledo-
vání po propuštění ještě potřebovaly. Po 
druhé atestaci z pediatrie jsem si dopl-
ňovala znalosti o tzv. vývojovou neuro-
logii, kterou jsem viděla jako nejpotřeb-
nější obor v dalším sledování těchto dětí.

Tedy jste se přiblížila k dalšímu lékař-
skému oboru.

Měla jsem možnost nahlédnout, jak 
vyšetřují velikáni, jako byli prof. Prech-
tl, Vojta i Francouzka Amiel Tison. Vel-
kou pomocí pro mě byly kurzy vývo-
jové neurologie pořádané v rámci 
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doškolování dr. Zezulákovou. Čerpám 
z nich dodnes.

Byl bližší vhled do neurologie dosta-
čující pro vaši práci?

Postupně jsem začala chápat, že 
problematika původně nezralých dětí 
není pouze v posuzování jejich psy-
chomotorického vývoje, ale v kom-
plexním pohledu na jejich obtíže, což 
jsem cítila zejména u případů dětí ex-
trémně nezralých. Čím dříve se dítě 
narodilo, tím více se jeho obtíže vy-
cházející z nezralosti všech systémů 

prolínaly a vzájemně ovlivňovaly. Vytržení jednoho problému z celkového kontextu 
obtíží dítěte bylo často velmi zavádějící a indikovalo nevhodné terapeutické přístupy.

Cítila jste, že je třeba se na tyto děti dívat skutečně celkově.
Postupně jsem s tímto pohledem na nedonošené děti rozšiřovala počet ambu-

lantních hodin, ve kterých jsem se jim věnovala, až se tato péče stala mým převa-
žujícím zaměřením.

Tak se stalo, že jste v roce 2010 stála u zrodu Centra komplexní péče pro děti s pe-
rinatální zátěží, mezi maminkami hovorově nazývaným „rizikovka“, které tehdy 
díky vám vzniklo při VFN v Praze. Co vás k vytvoření tohoto centra vedlo?

Pocit potřebnosti centra, které by se staralo o předčasně narozené děti, vycházel 
ze skutečnosti, že s jejich postupným vývojem se děti začaly vracet do mé „rizikovky“ 
a přicházely s obtížemi, které se u nich do dvou let věku neobjevily. Podle výsledků 
řady mezinárodních studií i mých vlastních zkušeností bylo zcela zřejmé, že bude 
potřeba tyto děti sledovat i po řadu dalších let. Bylo jasné, že budou potřebovat 
péči velmi diferencovanou, daleko více extenzivní než intenzivní, jako tomu bylo na 
začátku jejich života, ale ve své podstatě medicínsky, lidsky a nakonec i ekonomicky 
a celospolečensky o nic méně důležitou.

Jak tehdy celá následná péče o děti, které přišly na svět dříve, než měly, vypadala?
Při perinatologických nebo někdy intermediárních centrech existovaly poradny, 

které se snažily dle svých personálních a ekonomických možností těmto dětem péči 
poskytovat. Ale žádné takové komplexní centrum tehdy neexistovalo.

Vybudovat takové velké a opravdu komplexní centrum muselo být velmi finančně 
nákladné. Jak jste řešila tuto stránku věci?
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Využila jsem možnost požádat 
o velký grant v rámci „Norských fondů“, 
který umožňoval finanční prostředky 
použít i na stavbu, nikoliv jen na pří-
strojové vybavení, metodiky a vyško-
lení personálu. Po dvou letech inten-
zivní práce na přípravě projektu jsem 
se svou žádostí o finanční podporu 
v roce 2009 (s pomocí Ing. Holmano-
vé z Oddělení evropských grantů VFN 
a dalších tří nezdravotnických členů 
přípravného týmu) uspěla. Následují-
cí dva roky byl grant realizován, resp. 
probíhala jeho implementace.

Byl konečný proces výstavby centra 
hodně složitý? A kdy bylo centrum 
otevřeno?

Museli jsme projít nekonečným 
počtem jednání, výběrových řízení, 
oprav, změn a reorganizací, než byl 
projekt skutečně realizován. Konečně 
4. dubna 2011 bylo centrum slavnost-
ně otevřeno.

Kolik dětí vaším centrem od jeho založení prošlo?
Od té doby prošly naším centrem více než dva a půl tisíce dětí.

Podíváte-li se zpětně: dokážete říct, co bylo na vybudování Centra komplexní péče 
to nejtěžší?

Nejtěžším úkolem tzv. implementace bylo dát dohromady tým odborníků různých 
specializací, kteří se měli na dlouhodobé péči podílet. Tým odborníků, které se mi 
nakonec podařilo dát dohromady, vznikal nelehce a dlouho a jisté zápolení přetr-
vává dodnes. Ale všichni, kdo v centru pracujeme, děláme společně svou práci velmi 
rádi a s nasazením a entuziasmem, bez kterého by centrum rozhodně dlouhodobě 
provozovat nešlo.

Inspirovala jste se vytvořením takového centra v zahraničí?
Nepochybně ano. Když jsem v roce 1999 byla na dvouměsíční stáži v Paříži, inspi-

rovala jsem se ve francouzském „Centre de Puériculture de Paris“, které však mělo 
jednu zásadní odlišnost od centra našeho. Bylo vybudováno při perinatologickém 
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centru, takže mělo sice řadu odborností následné péče, ale postrádalo jednu zá-
sadní věc. Nebylo napojeno na dětskou kliniku, jako je tomu u nás.

Proč je tento fakt – napojení na kliniku – tak důležitý?
Tato návaznost nám umožňuje provádět nejenom preventivní prohlídky, ale za-

bývat se daleko více i kurativou (běžná léčebná péče – pozn. redakce), zvláště 
pak v případech, kdy obtíže dítěte vyžadují hospitalizaci. Jestliže se během našeho 
vyšetření ukáže potřeba dítě hospitalizovat, většinou nebývá problém takovou hos-
pitalizaci zrealizovat. Máme tak možnost zůstat v kontaktu s dítětem a jeho rodiči 
i během akutních stavů. Dostáváme tak nejlepší zpětnou vazbu o tom, z jakých 
příčin se tyto děti do nemocnice dostávají a jak jejich nemoc a léčba probíhají. 
Právě tato možnost kolegům z Paříže velmi chyběla. Konstatovali, že tento moment 
je nezřídka důvodem, že dítě zůstane ve sledování na jiném pracovišti, kam se pro 
opakování různých obtíží vrací, a jeho „medicínský osud“ jim už zůstává neznámý. 
Považovali můj úmysl vybudovat centrum nikoliv při neonatologii, ale při pediatrické 
klinice z organizačního pohledu i zpětné vazby za daleko výhodnější.

Jak jsou na tom jiné země s následnou péčí o předčasně narozené děti?
Co se týká dlouhodobého sledování, určitě existuje i v dalších vyspělých zemích 

světa v závislosti na celé řadě faktorů (personálních i ekonomických). Především 
v posledních letech se jeví následný tzv. follow up jako nedílná součást neonatolo-
gické péče.

Víme, že Česká republika patří ke státům s nejmenší úmrtností novorozenců na 
světě…

Patříme mezi státy s nejnižší mortalitou na světě… Současná pozornost specia-
listů se však více upíná především k pojmu „morbidita“, což je dlouhodobá kvalita 
života těchto dětí. A právě v dlouhodobě 
poskytované péči těmto dětem s cílem mi-
nimalizovat jejich případné následné ob-
tíže máme rozhodně ještě veliké rezervy.

Paní doktorko, co znamená ona „perina-
tální zátěž“ v názvu vašeho centra? Vaši-
mi pacienty nejsou pouze děti, které přišly 
na svět dříve, než měly?

Pojem „perinatální zátěž“ představuje 
zátěž pro dítě, ať již z důvodu onemocnění 
matky, nebo dítěte samotného (např. těž-
ké infekce, krvácení do mozku, nedostatek 
kyslíku apod.), která vznikla před, v době 
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porodu nebo krátce po něm 
a která se může na jeho vývoji ne-
gativně odrazit. Zátěž může být 
podle charakteru několika typů. 
Pouze přechodná, která spontán-
ně vymizí, nebo dlouhodobá, ale 
bohužel nezřídka i trvalá. Má rov-
něž různý stupeň závažnosti od 
lehkého až po těžce invalidizující.

Můžete nějak jednoduše říct, co 
přesně práce lékařů v CKP obná-
ší? Co je vaším hlavním úkolem?

Práce všech našich specialistů spočívá v co nejčasnější diagnostice odchylky od 
normálního vývoje. Druhým krokem je indikace toho nejlepšího terapeutického po-
stupu. Týká se to nejenom léčebného medikamentózního přístupu, ale i přístupu 
rehabilitačního, ergoterapeutického, logopedického atd.

Kromě ordinací pediatrických, jaké další ordinace v CKP máte, paní doktorko?
Kromě pediatrů se na společné péči podílejí neurologové, psychologové, psychi-

atři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi. Z dalších odborností, se kterými spo-
lupracujeme v rámci kliniky, se jedná o pneumologii, endokrinologii, hematologii, 
nefrologii, gastroenterologii. Velmi důležité je ale např. i nutriční poradenství.

S jakými dalšími odborníky centrum spolupracuje?
V rámci VFN je to např. oftalmologie, foniatrie, ORL. Dále je to i řada extramu-

rálních (mimo budovu kliniky) specialistů, jejichž odborností KDDL ani VFN nedis-
ponuje, jako např. neurochirurgie, dětská chirurgie, ortopedie, centrum pro léčbu 
hemangiomu apod.

Do kolika let předčasně na-
rozené děti zůstávají ve vaší 
péči, paní doktorko?

Kritéria dlouhodobého 
sledování jsou zatím dána do 
dvou let věku, kdy se prová-
dí tzv. celorepublikový audit, 
který hodnotí nejzávažnější 
formu případného postižení 
těchto dětí. A právě zásad-
ním problémem v současné 
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době je skutečnost, že většina dětí již takto závažná postižení naštěstí nemá, ale 
postupně s nároky na jejich vývoj se objevují problémy méně hendikepujícího cha-
rakteru, ale často neméně závažné a s dopadem na celou rodinu.

O jaké poruchy se jedná?
Jsou to především neurovývojové odchylky, specifické kognitivní poruchy, různé 

projevy a formy psychopatologie – úzkostné stavy, deprese. Obecně lze říct, že 
došlo k posunu projevů obtíží u těchto dětí s věkem i typem postižené oblasti.

Děti bývají z vaší poradny tedy propuštěny zhruba v době, kdy přestáváme brát 
v potaz věk korigovaný a vystačíme si pouze s údajem věku kalendářního?

V podstatě to takhle lze říct, i když právě tato skutečnost věkově závislého nedo-
statečného sledování nezralých dětí mě vedla k tomu, že centrum vzniklo. Bohužel 
někdy na první pohled zdravé, motoricky velmi živé a aktivní dítě (dle rodičů často 
„všetečné“) ještě neznamená, že se vyhne až následně se rozvíjejícím obtížím.

V čem je z hlediska lékaře pediatra péče o předčasně narozené děti během prv-
ních let jejich života odlišná od péče o dítě narozené v termínu? Jsou nějaká spe-
cifika, která se projevují napříč populací těchto dětí?

Specifika této péče jsou nezaměnitelná. Vycházejí vždy z nezralosti, zjednodu-
šeně by se dalo říct „nepřipravenosti na život“ všech systémů. Čím nezralejší je dítě 
při narození, resp. čím nižší gestační týden a hmotnost při porodu, tím větší riziko 
obtíží vyvstává nejenom po porodu, ale i následně během vývoje.

Co děti, které se rodí pouze lehce 
nedonošené?

V poslední době se ukazuje, že neje-
nom těžce nebo extrémně nezralé děti 
mohou mít potíže. Začíná být zřejmé, 
že i děti narozené ve 34.–36. gestač-
ním týdnu mohou v budoucnu zápolit 
s celou řadou obtíží, zvláště pak jsou-li 
podceněny. Jednoznačnou chybou je, 
že na tyto děti již většinou není k dlou-
hodobému sledování kapacita.

Co vás motivuje při takto náročném 
povolání?

Musím říct, že mám vždycky radost 
z jakéhokoliv i malého pokroku dítěte, 
který během jeho vývoje uvidím. Drží 
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mě to při práci, která je často velmi náročná nejenom z pohledu vlastní medicíny, 
ale i z důvodu určitého psychického vypětí, kterému se po letech neubráníte. Je to 
práce, kterou při potřebné empatii nenecháte za sebou za dveřmi kliniky, ale často 
si ji nesete s sebou domů. Prožíváte i těžké situace rodičů těchto dětí a především 
matek, které jsou většinou pro zdárný vývoj svých dětí schopny ze sebe obětovat 
cokoliv.

Vaše práce se zdá být skutečně velmi psychicky náročná.
I my někdy potřebujeme vzpruhu a myslím, že i určitá psychologická supervize 

pro pracovníky pečující dlouhodobě o chronicky nemocné děti by měla být sou-
částí komplexní péče. Z těchto důvodů bylo pro nás všechny nesmírnou oporou 
a vzpruhou zahájení činnosti Centra provázení v rámci KDDL. Máme možnost po-
sílat tam ke konzultaci rodiče dětí, kteří už tíhu dlouhodobé péče nebo celoživotního 
hendikepu svého dítěte nemohou sami unést. Přesto musím říct, že řada maminek 
s postiženým dítětem je obdivuhodná.

Děti, které byly miminky, když vaše CKP začínalo, jsou už školáci – jak se jim, mů-
žeme-li to říct obecně, dnes daří?

Rozhodně to nejde říct paušálně. Některé děti opravdu obtíže nemají vůbec, ně-
které mají jenom malé, objevující se nekonstantně třeba jenom při zátěži fyzické 
nebo psychické. Jiné ale zápasí s vážnými obtížemi trvale.

S jistotou lze říct, že díky velkým pokrokům jak v diagnostickém, tak terapeu-
tickém přístupu k těmto dětem, které měly složitý start do života, ubývá těch těž-
kých postižení. Velká část předčasně narozených dětí nemusí mít v budoucnu obtíže 
žádné, nebo jenom minimální. Ale především je třeba zdůraznit, že při správně 
načasovaném a vhodném přístupu lze řadu obtíží buď úplně eliminovat, nebo určitě 
alespoň zmírnit tak, aby se tyto děti mohly co nejlépe zařadit mezi své vrstevníky.
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Jaké jsou naopak nejsmutnější momenty, kte-
ré jako lékaři v CKP zažíváte?

To jsou příběhy, kdy jde o dítě s těžkým ce-
loživotním hendikepem, které se bez trvalé 
pomoci rodiny i asistenta neobejde. Napadá 
mě zkušenost z nedávné doby – velmi mě po-
těšilo, když jsem viděla ve tváři těžce postiže-
ného pětiletého chlapečka radost z kontaktu 
s jeho novým přítelem – asistenčním psem. 
A obdivovala jsem hlavně jeho maminku, kte-
rá toho úsměvu byla po tom všem obrovském 
vypětí a trápení schopna taky…

Když k vám maminka s miminkem přichází 
poprvé – po propuštění z porodnice – víte již, 
po tolika letech, jak se dítěti povede? Poznáte, zda dožene své vrstevníky rychle, 
nebo mu to bude trvat déle? Nebo vás v tomto směru stále dokáže něco překvapit?

Je pravda, že někdy jsem překvapena, že dítě, v jehož pozitivní vývoj jsem ani 
nedoufala, se nakonec nevyvíjí tak špatně, jak bych předpokládala. Naopak někdy 
je mi zcela nejasné, proč se nějaký patologický nález projevil, i když se původně ona 
„perinatální zátěž“ nezdála nijak závažná. Bohužel jsou i případy, kdy velmi rychle 
odhadnete, že vývoj bude opravdu velmi opožděn. To jsou dost těžké chvíle, ale ani 
těm se nevyhnete…

Není-li dítě narozeno v Praze u Apolináře, nestane se vaším pacientem. Děti z ji-
ných porodnic, při kterých nejsou centra následné péče, jsou v péči běžných pe-

diatrů. Takový pediatr má jistě také zku-
šenosti s předčasně narozenými dětmi, 
byť ne výhradně – většina jeho pacientů 
budou děti donošené. Lze říct, co by měl 
„běžný pediatr“ udělat navíc u svých 
předčasně narozených pacientů?

Obecně lze říct, že ani jeden proti-
chůdný přístup (rodičovský i ze strany 
pečujícího lékaře), který se pohybuje 
na opačných pólech posuzování dané 
problematiky, není dobrý. Přehnané vy-
šetřování, stejně jako nadměrná ochra-
na těchto dětí před jakýmkoliv vlivem 
z okolí a přirozeného prostředí nejsou 
vhodné. Na druhou stranu není možné 
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bagatelizovat obtíže, které trvají a mohou se rozvinout do problému daleko větší-
ho, nejsou-li včas řešeny.

Já sama nemám hezkou zkušenost s pediatrem. Pan doktor chtěl mou dceru očko-
vat ve 39. gestačním týdnu – s argumentem, že je již 9 týdnů na světě…

Myslím, že skutečnost předčasného porodu by pediatr neměl brát nikdy na leh-
kou váhu, přestože řada dětí se může vyvíjet zcela bez obtíží. Určitě se během své 
praxe nemusel s touto problematikou dostatečně setkat, aby ji sám řešil. Ale vždycky 
se najde možnost konzultací, které pomohou situaci zdárně vyřešit.

Jak to tedy lékaři mohou řešit? Kde se mohou poradit, kam se obrátit?
S řadou praktiků jsme s kolegyněmi v telefonickém kontaktu a obtíže společně 

probereme a následně domluvíme optimální postup, ať už v rámci jejich praxe, 
v našem centru, na klinice nebo na jiném pracovišti s většími zkušenostmi. Praktic-
ky v každém kraji nějaká poradna nebo pracoviště zabývající se těmito otázkami 
existuje. Další variantou je, že pediatr odešle dítě rovnou ke specialistovi. Ale nej-
podstatnější je vidět obtíže dítěte jako provázaný komplex, jehož jednotlivé projevy 
spolu většinou úzce souvisí. A sledovat je, jak jsem již zmínila, v jejich vývoji.

Tohle je možná úkol spíše pro rodiče, je to tak?
Určitě. Pozorování rodičů hraje velmi zásadní roli. Jsou to většinou maminky, které 

své dítě znají nejlépe a přijdou s nějakou pochybností o jeho vývoji. Tyto informace 
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jsou pro nás nesmírně důležité a je třeba 
je vždycky brát v úvahu.

Paní doktorko, dokončila jste práci na 
publikaci pro odborníky, která obsahu-
je kompletní informace o následné péči 
o předčasně narozené děti. Povězte 
nám, jako laikům, co vše obsahuje?

Kniha je nakonec opravdu obsáhlá. 
Zabývá se problematikou předčasně na-
rozených dětí od početí až po jejich do-
spívání. Obsažen je pohled gynekologa 
i neonatologa. Popisuje podmínky pro-
puštění do domácí péče, specifika různé-
ho stupně zralosti a např. i dopad bolesti 
z perinatálního období. Osahuje vybrané 
kapitoly jednotlivých specialistů, kteří se 
na komplexní péči podílejí. Současně po-
skytuje informaci psychologa, logopeda, 
fyzioterapeuta. Významná je kapitola věnovaná obtížím z oblasti psychopatologie, 
dříve tzv. lehké mozkové dysfunkce, dnes ADHD syndromu (syndrom hyperaktivity 
a poruchy pozornosti), a také poruchám autistického spektra. Praktikovi podá i pře-
hled o adresách organizací, které poskytují potřebnou pomoc rodinám, stejně jako 
informace o psychosociální podpoře v případě hendikepu dítěte…

S kolika odborníky a z jakých oborů jste na knize spolupracovala?
Na knize spolupracovala řada autorů různých specializací. Přesný finální počet 

zatím nevím, ale rozhodně to bude více než 40 specialistů.

Proč jste se rozhodla tuto knihu napsat?
Důvod byl jednoduchý. Podobná kniha není v naší literatuře k dispozici. Nelze 

vyloučit, že narůstající počet těchto dětí a jejich specifická problematika si do bu-
doucna vyžádají i vznik nového pediatrického podoboru. Jistě by to bylo velkým 
přínosem pro dlouhodobý přístup, který nepochybně potřebují.

Je něco, co byste chtěla vzkázat rodičům, kteří právě teď chodí za svým miminkem 
na některé z oddělení neonatologie a bojí se budoucnosti?

Nerada bych, aby to znělo pateticky, ale myslím si, že opravdu není nic víc než: 
víra, naděje a láska.

Autorka rozhovoru: Mgr. Petra Kašparová, redaktorka Nedoklubka
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„Ne vždy bude život podle našich 
představ. Přesto můžeme být šťastní.“
Příběh martiny Jurčové

Cesta k rodičovství není vždy přímá. Slovenský manželský pár žijící v Česku Martina 
a Robert přišel o 4 děti při spontánních potratech nebo předčasných porodech. Pak 
se narodil Timotej v 24. týdnu těhotenství. Měl 705 g a 33 cm. Postupně k němu při-
byly sestřičky Alžbětka a dvojčata Julie a Amálie. Jejich rodiče hovoří o zázraku. Po 
vlastní prožité zkušenosti se Martina rozhodla dobrovolně pomáhat v Nedoklubku.

Martino, v minulosti jste přišli o 4 děti před narozením. Je pravda, že čas léčí?
Ano, já osobně si myslím, že čas léčí, respektive čas otupí pocity, které jsou zpo-

čátku velmi intenzivní. Pouze díky tomu, že čas je nejlepší lék, člověk může jít dál. 
Po každém svém potratu jsem měla pocit, že další takovou zkušenost již nezvládnu 
a že už to nikdy nechci zažít. Zároveň s ubíhajícím časem vždy převládla touha po 
mateřství a s malou nadějí a důvěrou, že možná to tentokrát vyjde, jsme to zkusili 
znovu. Mám pocit, že kdybych se utápěla v tom, co se stalo, a přestala věřit a dou-
fat, asi bych zatrpkla a možná i psychicky onemocněla ve smyslu nějaké deprese.

V čem bylo jiné prožívání vašeho manžela a vás po ztrátě dětí?
Já osobně jsem měla pocit, že selhávám jako žena, že nedokážu donosit dítě 

a být matkou. Bylo pro mě těžké přijmout fakt, že my dva nebudeme mít děti a že 
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pravděpodobně je chyba na mé 
straně, i když jasná příčina nebyla 
zjištěna.

Můj manžel je člověk racionál-
ní, snažil se na věc hledět věcně 
a hledat řešení, například řekl: „Po-
kud to nejde touto cestou, pojďme 
zkusit jinou, která se nabízí.“ Oba 
jsme věděli, že umělé oplodně-
ní není naší cestou, a proto jsme 
se někdy bavili o adopci. Po čase 
jsme k tomuto kroku přistoupili. 
Manžel je zároveň člověk vnitř-
ně citlivý, ačkoliv o svých pocitech 
přímo nemluví. Myslím, že ho naše 
bezdětnost a opakované ztráty při 
potratech trápily stejně jako mě, 
jen o tom nemluvil.

Asi nemusíme tajit, že vy sama jste 
psycholožkou. Je pravda, že psy-
cholog si musí umět pomoci sám, 
když prožívá těžkosti?

I psycholog je jen člověk a je 
dobré, když dokáže požádat o po-
moc tehdy, když ji potřebuje. Moje psychologické vzdělání mi v některých věcech 
ale pomohlo. Například v tom, abych ventilovala své pocity s okolím a nedusila je 
v sobě. Něco jsem ze sebe dokázala pustit, ale někdy to bylo i pro mě velmi vnitřně 
těžké, bolestné a uzavřela jsem se. Zároveň z psychologického pohledu jsem vědě-
la, že sdílení starostí a bolesti pomáhá a je dobré být v kontaktu s lidmi, kteří prošli 
podobnou zkušeností. Myslím, že nám s manželem velmi pomohlo setkání bezdět-
ných párů, které se organizuje pod záštitou Banskobystrické diecéze. V rámci ví-
kendu jsme poznali desítky párů, které zažívaly podobné pocity, měli jsme možnost 
vzájemné modlitby a podpory. Toto byla zkušenost, která nám dala velmi mnoho. 
Tito manželé neříkali věty typu: „Neboj, to bude dobré, jednou to vyjde i vám“, které 
zvlášť těžce zasáhly hlavně od těch, co už měli doma jedno či dvě děti. Bylo to vzá-
jemné tiché sdílení těch nevyřčených slov, pocitů a myšlenek, které léčí.

Vyhledali jste i pomoc psychologa?
Někdy mě přepadaly stavy úzkosti a paniky a zvažovala jsem, že pomoc vyhle-

dám, nikdy to ale nebylo až tak intenzivně, abych ten krok udělala. Hlavně po mém 

 foto Romana Čáslavská
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potratu v 21. týdnu, který skončil porodem mrtvého chlapečka s váhou 300 g bez 
naděje na život, jsem měla intenzivní pocity smutku a beznaděje. Nedokázala jsem 
pochopit, k čemu je tato bolestná zkušenost dobrá. Myslím, že jsem měla i dlouhé 
období zlosti a výčitek vůči Bohu. Říkala jsem si, že je lepší, když žena vůbec neo-
těhotní než dostat naději v podobě počatého dítěte a později o něj přijít. Moje víra 
v to, že jsme Bohem milováni a chce pro nás jen to nejlepší, byla na bodu mrazu. 
Právě v tomto období jsem nastoupila do terapeutického výcviku, který trval několik 
let. V rámci skupinové tréninkové terapie jsem měla možnost své pocity sdílet, znovu 
prožít a získat náhled a vnitřní odstup. Takže vlastně odpověď na otázku je – ano, 
využila jsem i psychologickou pomoc a bylo to velmi přínosné.

Martino, pro mnohé páry se čekání na vlastní děťátko stává takovým přežíváním, 
a když nepřichází, frustrace se více a více prohlubuje. Jak se dá ten čas – někdy 
jsou to i roky – vyplnit smysluplně, aby se vše netočilo kolem snahy otěhotnět?

Je to velmi těžké, ale prostě život musí jít dál. Frustrace vlastně přichází vždy 
znovu a znovu, protože v oko-
lí během naší bezdětnosti byli 
přátelé a známí, kteří otěhotněli 
a narodilo se jim miminko. Toto 
byly těžké momenty a možná 
i zkouška přátelství a síly vztahů, 
protože často jsem se neuměla 
z jejich štěstí těšit.

Já osobně jsem se tento čas 
frustrace a čekání rozhodla vě-
novat dalšímu vzdělávání a práci. 
Začala jsem se psychoterapeu-
ticky vzdělávat, nastoupila jsem 
do nové práce, víc jsem sporto-
vala a snažili jsme se s manželem 
posilovat náš vztah společnými 
aktivitami.

Můžete říct s odstupem času, že 
vás vaše ztráty něčemu naučily? 
Že to mělo nějaký smysl?

Jsem člověk, který rád plánuje, 
vše si předem uspořádá a při-
praví. Naše zkušenost mě naučila 
být pokorná k životu a nepláno-
vat dopředu. Snažím se žít život,  foto Romana Čáslavská
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který je zde a nyní, protože věci nejsou v našich rukou a některé věci jednoduše 
nedokážeme ovlivnit. Musela jsem se naučit být vděčná za to, co mám, a hledat 
možná i nový směr v životě. Zůstala mi obrovská úcta k životu a každé počaté 
a hlavně narozené dítě vnímám jako obrovský dar a zázrak, nejen u nás doma.

Co byste vzkázala té Martině, která truchlí po svých dětech a neví, co přinese 
budoucnost?

Buď trpělivá. Dosud si pamatuji slova svého zpovědníka a později našeho pří-
tele ve smyslu: „Vydrž, Bůh tě zkouší.“ Kdysi jsem se na tato slova zlobila a vnitřně 
jsem jim vzdorovala, dnes cítím, že je v tom kus velké pravdy. Musela jsem po-
chopit a přijmout fakt, že ne vždy bude život podle našich představ, ne vždy se 
nám splní to, co chceme, to ale neznamená, že i přesto nemůžeme být spokojení 
a šťastní.

V roce 2013 se vám narodil Timotej v 24. týdnu. Jak vzpomínáte na dobu jeho 
narození?

Při tomto těhotenství jsem byla sledována prý těmi nejlepšími odborníky v Praze 
z oblasti imunologie, hematologie, a i tak jsem po porodu musela s pokorou připus-
tit, že život je křehký, vzácný a musíme si vážit toho, co máme. Ani ta nejlepší péče 
v rámci těhotenství nezaručila, že to dopadne tak, jak bychom si přáli. Zas a znova 
jsem možná i znejistěla, že některé věci nedokážeme mít pod kontrolou a je nutné 
být pokorný.

Timotejovo narození bylo rychlé, nečekané a byla jsem v šoku. Ještě večer před-
tím jsem měla kontrolu, po níž jsem šla do kina s kamarádkou na oslavu překonané 
hranice životaschopnosti a druhý den jsem už byla máma a Timi bojoval o život. 
Neměla jsem čas ani přemýšlet, po porodu jsem fungovala jako robot. Každý den 
jsme dojížděli hodinu do Prahy, abych několik hodin strávila u inkubátoru, modlíc se 
doufala, že to přežije a zvládne. Byly to dny a týdny plné úzkosti a strachu, kdy lékaři 
u takto extrémně předčasně narozených dětí neumí dopředu nic předpovídat. Čas 
strávený v nemocnici byl náročný. Zvláště prvních 40 dní, které strávil na ARO, kde 
se stav měnil ze dne na den, jednou k lepšímu a jednou k horšímu… Náročné bylo 
vidět i jiné děti z inkubátorů, které svůj boj prohrály. Proto jsme se velmi těšili na to, 
až brány nemocnice opustíme.

Jak se má Timotej dnes?
První rok života byl náročný, protože jsme ho úzkostně chránili. Chodívali jsme 

pravidelně na kontroly do Prahy a dostával speciální očkování. Dnes je z něj malý 
školák a je bez zdravotních potíží.

Dcerka Alžbětka se navzdory prognózám o dalším předčasném porodu narodila 
v termínu, a dokonce měla přes 4 kg. Dalo by se tomu říct zázrak?
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U Alžbětky mi ze všech stran při-
pomínali, že budu pravděpodob-
ně znovu rodit předčasně. I když 
jsem chtěla dodržovat stejný režim 
jako při synovi, tedy co nejvíce le-
žet a odpočívat, nebylo to možné, 
protože Timi potřeboval mou péči 
a babičky máme daleko. S ubíha-
jícím časem, kdy každá kontrola 
probíhala dobře, jsem začínala cí-
tit jakousi jistotu, že to zvládneme. 
A ono se to podařilo. Neumím se 
ale zbavit vlastní vnitřní teorie, že 
moje tělo zvládne donosit dívku, 
zatímco s chlapci tělo jaksi vnitřně 
bojuje. To se mi vlastně potvrdilo 
i v posledním těhotenství. Zároveň 
si ale myslím, že svou roli sehrá-
la psychika. Víc jsem věřila sama 
sobě, svému tělu, že to zvládne. 
A možná i ta pokora, že vše bude 
tak, jak má být, jednoduše co ne-
můžeme ovlivnit, musíme jen při-
jmout. A tak jsem doufala a věřila 
a modlila se.

Vaše rodina se rozrostla o jednovaječná dvojčata Julii a Amálii. Někde jste to tak 
pěkně napsali, že „když jedno dítě přijde grátis, no neber ho“. Nechci, aby to vy-
znělo nevhodně, ale jako by vám život opravdu chtěl nějakým způsobem ty ztráty 
vynahradit, ne?

Ten můj výrok vlastně řekl doktor na jedné kontrole, když se mě zeptal, jestli jsem 
využila akci 1 + 1 zdarma. Je to zvláštní, ale cítím to stejně. Oba s manželem jsme 
věřící, máme mnoho dobrých přátel a mezi nimi i mnoho kněží, kteří nám zvláště 
po předčasném porodu Timiho dodávali neskutečnou podporu a povzbuzení ve 
formě modliteb. Ale mnohokrát už i předtím, když jsme přicházeli o naše nenaro-
zené děti. Bylo to tak silné, že jsem často myslela na to, že tyto všechny modlitby 
a oběti, které za nás „letěly“ do nebe, nemohou zůstat nevyslechnuté. Zpráva od 
doktorky, že čekám dvojčata, ve mně vyvolala nepopsatelný klid a přesvědčení, 
že toto je fakt zázrak, o kterém jednou asi budu muset svědčit. I když to zpočátku 
vypadalo všelijak – u miminek bilo jen jedno srdíčko a já ve zprávě měla napsanou 

 foto Romana Čáslavská
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diagnózu syndrom mizejícího dvojčete –, někde uvnitř jsem cítila, že to bude jinak. 
A věru i bylo. Na další kontrole již bila obě srdíčka.

Vědí Timotej a Alžbětka o svých sourozencích, o které přišli před narozením? Při-
pomínáte si je nějak spolu?

Při mém potratu v 21. týdnu jsme díky spřízněným lidem kolem sebe mohli naše 
miminko už v té době nechat pohřbít. Máme v našem rodném městě hrobečky, kam 
při návštěvě na Slovensko někdy zajdeme. Děti vědí, že měli bratříčka Jakubka, který 
se narodil tak maličký, že neměl šanci na život, a že máme v nebi i další andělíčky. 
Ale zcela tomu nerozumí. Vzpomínám na ně spontánně, jak to život přinese, někdy 
při večerní modlitbě, jindy při prohlížení fotoknihy a někdy je i dlouhé období, kdy 
si nevzpomeneme vůbec.

Autorka rozhovoru: Zuzana Straková, redaktorka Postoj.sk

Statečná, čtyřnásobná maminka martina  
shrnuje svou cestu ke kompletní rodině:

Všechny naše děti považuji za zázrak. Prvorozený Timi chodí na základní školu 
a kromě toho, že je drobnější postavy, je zcela bez komplikací. Druhorozená dcera 
Alžbětka, u které každý očekával taky předčasný porod, to v bříšku natáhla až do 
41. týdne těhotenství a narodila se s váhou 4 100 g. A Julinka a Amálie, to je náš zá-
zrak dvojitý. To, že vůbec v bříšku vznikly, že vydržely, že jsou zdravé, to je pro mě 
neskutečné. I když jsem kolikrát ztrácela naději, vyplatilo se věřit, doufat a vydržet 
všechnu tu úzkost, zklamání, bolest, smutek… Protože po tom všem vyšlo krásné 
slunce.

martinina cesta k Nedoklubku

Když Martina zjistila, že Nedoklubko hledá koordinátorku pro nemocnici, kde se jí 
narodil Timotej, neváhala ani chvilku a do týmu Nedoklubka se přidala. „Tím, že 
jsme tým žen, které si samy prošly předčasným porodem, není pro nás těžké po-
chopit a představit si, co maminky, které právě předčasně porodily, prožívají a co 
potřebují.“
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Neonatolog otcem  
předčasně narozené dcery
Příběh martina Pánka

Pane doktore, pracujete jako neonatolog. Když vaše tehdejší žena – profesí také 
neonatolog – otěhotněla, báli jste se eventuality předčasného porodu? Myslí neo-
natologové na to, že se to může stát i jim?

Máte pravdu, že tato eventualita tady vždy je. Určitě nemohu odpovídat za 
všechny neonatology, ale pouze sám za sebe. Uvědomovali jsme si, že může dojít 
k předčasnému porodu, ale tak nějak jsem si to nepřipouštěl. Tak, jak se člověk ptá, 
proč se to stalo zrovna mně, tak stejně jsem si tehdy říkal: „Proč by se to mělo stát 
zrovna nám?“

Nakonec se to stalo a vaše dcerka se narodila skutečně velmi brzy, ve 26 + 2 týdnu 
těhotenství. Proč se tak stalo? Znáte důvod jejího předčasného příchodu na svět?

Ano, důvod známe. Jednalo se o preeklampsii.

Ukazovalo něco na rozvoj preeklampsie u vaší ženy? Absolvovala screening na 
preeklampsii? Prováděl se tehdy vůbec screening preeklampsie?

Ne, v té době se screening na preeklampsii ještě neprováděl. Do zhruba 23. týdne 
bylo těhotenství mé tehdejší ženy zcela v pořádku.
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Vzpomenete si, jak se to vše tehdy 
seběhlo?

Žena byla hospitalizována na 
oddělení rizikového těhotenství. 
V prvních dnech hrozilo ukonče-
ní těhotenství prakticky na hranici 
životaschopnosti, nebo dokonce 
ještě pod ní. Po převozu do ÚPMD 
v Podolí v Praze se ve mně praly 
dva pocity. Na jednu stranu jsem 
si přál, ať to vydrží co nejdéle. A na 
stranu druhou jsem myslel na to, ať 
už se narodí. Říkal jsem si: „Vždyť 
současná neonatologie se dokáže 
o takové dítě postarat s velmi dob-
rými výsledky.“

Co cítí táta, neonatolog – který 
denně vídá předčasně narozené 
děti –, když kouká do inkubátoru 
na své půlkilové miminko?

Když jsem pak byl u inkubátoru, tak první má myšlenka byla: „Leží tady extrémně 
nezralý hypotrofický novorozenec.“ Během prvního týdne jsem si postupně začal 
uvědomovat skutečnost. Myšlenky se změnily na: „Ten drobný novorozenec je tvoje 
dítě.“ V tu chvíli se u mě střídaly pocity strachu a reálného náhledu neonatologa, 
který na miminko v inkubátoru kouká jako na pacienta.

Měl jste o svou maličkou dceru strach?
V prvních dnech potřebovala poměrně velkou oběhovou podporu. A když otec 

vidí na injektomatech kombinace léků, které jeho dítěti kapou, aby ho udržely při 
životě, tak má samozřejmě veliký strach. Ale věřil jsem jí, že to všechno zvládne.

Musím se zeptat i na vaši bývalou paní, maminku vaší dcerky. Jak ona to prožívala?
Měla větší strach než já, nebo to tak alespoň vypadalo, protože o tom dokázala 

mluvit. Opakovaně se objevovaly otázky, které si kladou v takových chvílích všichni. 
Ptala se: „Proč jsem ji nedonosila?“

Kdy vám spadl kámen ze srdce a řekli jste si, že to vaše dcera zvládne a to nejhorší 
máte za sebou?

Popravdě asi až v roce věku, kdy nám neuroložka řekla, že její neurologický vývoj 
je přiměřený.
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Vaší dceři je už krásných 12 let. Jak se dnes má? Co ji baví a co naopak ne?
Je to v podstatě zdravá slečna, která má svoji hlavu, ale ona byla osobnost prak-

ticky od malička. Baví ji malování, zvláště když využije svou fantazii, tak dokáže 
namalovat krásné obrázky. Ta fantazie se promítá i do dalších činností, kdy může 
něco vyrábět, ale tam již potřebuje trochu asistenci, protože ji to baví jen chvilku. 
Další oblastí, která ji opravdu baví, jsou koně. Pořád o tom mluvila, několikrát na 
koni seděla, a tak letos začala chodit do kroužku, kde se učí „soužití s koněm“, a mluví 
o tom, že by ji zajímalo parkurové ježdění.

S vaší bývalou paní jste už poté další děti neměli. Byl důvodem strach z opakování 
předčasného porodu?

Další těhotenství s bývalou ženou jsme opakovaně diskutovali a bylo vždy „od-
kládáno“ pro zdravotní komplikace a strach, že by vzhledem k celkovému zdravot-
nímu stavu a dosti vysokému riziku opakování preeklampsie došlo v lepším případě 
k předčasnému porodu. V těch diskusích jsme si velmi uvědomovali a připouštěli 
tuto eventualitu.
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Máte nějaký vzkaz pro ženy, kterým byla preeklampsie diagnostikována a před-
časnému porodu se tudíž pravděpodobně nevyhnou?

Byla-li vám diagnostikována preeklampsie a jste-li ještě těhotná, řiďte se radami 
a doporučeními gynekologů. Snaží se udělat pro vaše nenarozené dítě vše, co je 
v jejich silách, protože lepší inkubátor, než jste vy, nemáme.

A co vzkážete jako neonatolog ženě, které je krátce po předčasném porodu?
Pokud jste již po porodu, věřte svému dítěti. Poskytli jste mu s jeho tatínkem ten 

nejlepší základ pro to, aby vše zvládlo. Týmy neonatologických pracovišť udělají 
vše pro to, aby vašemu dítku pomohly zdárně zvládnout boj mimo vaše tělo. Vy pak 
pro vaše dítko prosím odstříkávejte mléko, je to to nejlepší, čím může být krmeno.

Vzkázat můžete něco i tátům, jsou stejně důležití jako mámy!
Buďte oporou svým partnerkám, potřebují si o svých pocitech s někým povídat, 

potřebují vědět, že se o vás mohou opřít. Na druhou stranu nedělejte ze sebe hrdi-
ny, „prince na bílém koni“, i s vámi cloumají emoce, často vidíte poprvé v životě tak 
malé dítě, bojíte se na něj sáhnout, bojíte se jej pochovat. Máte strach o své dítě, 
máte strach o svou partnerku, máte strach, co bude dál. Jsou to zcela normální 
pocity a vy je potřebujete také někomu sdělit. Je to mnohem lepší, než je v sobě 
potlačovat. Pokud nechcete o svých pocitech mluvit, pište si deník, kde se vypíšete 
ze svých pocitů. Pak záleží jen na vás, zda to dáte někdy někomu přečíst. Nicméně 
je dobré, aby si to přečetl někdo vám blízký. Není to projev slabosti, je to naopak 
projev lidskosti a empatie.

Autorka rozhovoru: Mgr. Petra Kašparová, redaktorka Nedoklubka
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Transfuzní syndrom dvojčat
Příběh Hany Kachlové

Doma už jsme měli rok a půl starého kluka, který se narodil týden před termínem, 
takže jsme o předčasném porodu skoro nic nevěděli. Druhé miminko se nám po-
vedlo na první pokus, což jsme nečekali. Přibližně v 10. t. t. přišel šok, miminko se 
nám „rozdvojilo“, manžel si 2 týdny myslel, že si z něj dělám legraci.

S pojmem TTTS jsem se setkala poprvé, když mi paní doktorka oznámila, že 
se nám tam schovává druhé miminko. Paní doktorka se mi snažila vysvětlit, co 
vše může nastat a jaká jsou rizika. Na ultrazvuku nebyla vidět přepážka, tak jsem 
hned šla do rizikové poradny FN Ostrava, kde jsem od 14. t. t. už pak zůstala. Tento 
pojem jsem poslouchala každou kontrolu. Dokonce jsem i doktorovi říkala, ať mi to 
pořád neopakuje, nebo si to přivoláme. Doktor vždy odpověděl, že mi musí říct, co 
se může stát.

Myslela jsem si, že vím, co může nastat. Můj bratr je z dvojčat a druhé miminko se 
bohužel nenarodilo. Když jsme byli malí, vysvětlovali nám, že Robinek brášku sně-
dl. Vzhledem k tomu, jaký je brá-
cha kus chlapa, jsme tomu dlouho 
věřili. Asi nám řekli, že miminka si 
navzájem brala živiny a my jsme 
to tak pochopili. Nejspíš ale nastal 
TTTS a já už se bála, že je to dě-
dičné, což se mi snažili všichni vy-
mluvit (po porodu jsem zjistila, že 
se stejná situace opakovala v naší 
rodině již několikrát, vždy se naro-
dil jeden a druhý nevyvinutý).

Na kontrole v 22. t. t. si dok-
tor všiml, že má jedno miminko 
více plodové vody. Vše přeměřil 
a zhodnotil, že se mu to od oka asi 
jen zdálo, protože dle měření je 
to v pořádku. Za dalších 14 dní mi 
hodně vyskočilo břicho, vzhledem 
k mým proporcím na mně těhoten-
ství skoro nešlo vidět, a najednou 
břicho jak v 9. měsíci a tvrdé. Na 
další kontrolu už jsem šla nervózní, 
stále jsem se uklidňovala, že je to 
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v pořádku. Čekám přece dvojčata 
a někdy to břicho musí narůst.

Pan doktor Matlák se hned za-
čal tvářit vážně a ptal se, jestli mi 
nevyskočilo břicho. Začal mi vy-
světlovat, co nastalo, ale že ještě 
zavolá kolegu na konzultaci. Ten 
hned ve dveřích hlásil, že souhla-
sí. Začal obvolávat celé oddělení 
v Praze Podolí, ať mě ráno čekají. 
Já dojela domů a vysvětlila man-
želovi, co se děje. Ten zahlásil, že 
jedeme raději hned než ráno spo-
léhat na D1. V případě, že by nastal 
problém, už budeme blízko ne-
mocnice. Syna jsme odvezli k ba-
bičce s tím, že jedeme pouze na 
kontrolu a zítra jsme zpět. To jsme 
netušili, že zůstane u babičky 2 tý-
dny. Ani si neumím představit, co 
se tomu našemu skoro dvouleťáko-
vi muselo celou dobu honit v hlavě.

Do Prahy jsme přijeli večer, jen 
jsme se najedli a šli spát. Já se přes nervozitu moc nevyspala, a navíc mi začína-
la angína – při každém kýchnutí jsem myslela, že porodím. Ráno nás vyšetřoval 
pan doktor Pock, který vše potvrdil. TTTS I., nebo II. stupně. Po konzultaci s paní 
doktorkou Hanulíkovou a panem doktorem Hašlíkem se rozhodli mě hospitalizovat 
a čekat, až to bude kritické. Nastalo 5 dlouhých dní, kdy jsem byla jak na trní, věděla 
jsem, že domů nemůžu, a nevěděla jsem, kdy bude operace, které jsem se moc 
bála. Pátý den paní doktorka řekla: „Jdeme na to.“ Zrovna za mnou z Ostravy jel 
manžel se synem, na které jsem se moc těšila, a já jsem musela na sál.

Operace byla příjemným překvapením, dostala jsem opiáty (pokud se dobře 
pamatuji), poslouchala jsem doktory, jak se mezi sebou baví, byli klidní a občas se 
ozvala paní anestezioložka: „Maminko, zapomínáte nám dýchat.“ Nevím přesně, 
co mi tam dali, ale bylo to fakt příjemné (ani se nedivím, že to někdo bere častěji 
než u operace).

Převezli mě na pokoj a tam už na mě čekali syn s manželem, chvilku jsme se po-
mazlili a zase mi odjeli. Druhý den ráno na kontrole jsme se radovali. Vše se lepší, 
vydržím tu týden a můžu domů. Opadl ze mě všechen stres, dobře jsme se bavily na 
pokoji s druhou maminkou. Večer mi praskla voda, přišla paní doktorka a potvrdila 
můj pocit. Porod naštěstí nezačal, tak mě uklidňovala, že plodová voda neustále 

NEONATOLOGICKÁ PÉČE
PŘÍBĚHY



320

dotéká a můžu takto ležet i několik týdnu, ale domů už jako 3v1 nepojedu. Dostala 
jsem hromadu kapaček a šla spát.

Ráno mě začala pobolívat záda, přidaly se kontrakce. Tým doktorů, který mě 
operoval, kvůli mně přišel do práce ve svém volnu. Viděla jsem, jak paní doktorka 
nechala svého syna na sesterně a spěchala za mnou, čehož si moc vážím. Na kon-
trole mi paní doktorka Hanulíková pochválila kluky, jak se vše krásně spravilo, ale 
že se rozbíhá porod, který nejde zastavit. Já se začala bránit, že rodit ještě nejdu, ať 
mě klidně zašijí. Paní doktorka mě začala uklidňovat, že tam mají i menší miminka 
a naši kluci jsou velcí a mají velké naděje. A také že předčasný porod neznamená, 
že nebudou mít plnohodnotný život a budou mít nějaké omezení. V 9:05 jsem volala 
manželovi, že rodíme, kluci byli venku už v 9:27 – áčko vážilo 800 g a béčko 820 g. 
Jeden měl druhý den krvácení do hlavičky II. stupně, druhému se neuzavírala dučej. 
Oba trápilo krvácení do plic.

Vše nakonec dopadlo dobře. Kluci jsou naprosto zdraví a moc šikovní. Domů šli 
přesně po 3 měsících. Lékaři a sestřičky v Podolí jsou úžasní, empatičtí, no prostě 
lidé na svém místě. Nikde jsem nezažila takový personál jako na těchto odděleních, 
a to jsem s kluky prošla 3 nemocnice a ve všech byli úžasní lidé.

Po návratu domů nastalo kolečko doktorů, ani jsem netušila, že některá odděle-
ní existují. U obou hrozila oční retinopatie, už při odchodu z porodnice to bylo ale 
v pořádku. Béčko mělo srdeční vadu, ale stejnou vadu má i tatínek, takže by ji měl 
možná, i kdybych je donosila a preventivní kontrola 1× ročně je v pohodě. Čekaly nás 
i další kontroly jako pneumologie, neurologie, riziková poradna… Všude nás chválili, 
jak jsou kluci šikovní. Ze začátku jsme docházeli každý týden na rehabilitace, později 
už jen po 2–3 týdnech. Jsem za všechny ty kontroly ráda, protože se díky tomu přišlo 
na pár věcí, které bychom jinak neobjevili zavčas a jen těžko ohlídali.
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maminka předčasně narozených 
dvojčat – Jak se nebát říct si o pomoc
Příběh Petry Kudové

Anička a Štěpánek 8 let
*25. 2. 2014, 32 + 3 t. t., 1 840 a 1 800 g, ÚPMD Podolí

Výjimečné ženy mají výjimečné věci, jak řekl můj gynekolog…
S manželem jsme se brali po 4 letech v květnu 2012, už v té době jsme se snažili 

o miminko. Vždycky jsem věřila v intuici a ta mi tentokrát napovídala, že po půl roce 
snažení je to „divné“ (i když dnes vím, že zcela normální), a tak jsme se s manželem 
dohodli, že zcela preventivně podstoupí spermiogram, abychom byli v klidu, že je 
zdravý.

Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že manžel je skoro neplodný, nesli 
jsme to oba velmi těžce, hlavně tedy manžel, což je pochopitelné. V červenci 2012 
jsme poprvé navštívili Centrum asistované reprodukce (CAR) u Apolináře na do-
poručení mého gynekologa. Ihned začalo martyrium vyšetření. Bohužel nám bylo 
sděleno, že „jediná“ možnost v našem případě je umělé oplodnění (IVF), ještě před 
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zahájením 1. IVF jsme vyzkoušeli zcela z nouze inseminaci (IUI), ale ta byla očeká-
vaně neúspěšná.

V září 2012 jsem zahájila první hormonální stimulaci. Skládala se z pilulek, ale 
také z předem jasně daného plánu injekcí, které se píchaly do břicha. No, musím 
říct, že žádná hitparáda to není. Byla jsem nafouklá, oteklá a vůbec mi nebylo 
dobře. Přišel den odběru vajíček a nastalo první velké zklamání, když mi odebrali 
pouze 3 vajíčka a 5. den od odběru, kdy mělo dojít k transferu oplodněného vajíč-
ka (metodou ICSI – právě kvůli špatné kvalitě spermií) zpět do dělohy, nám zbylo 
pouze jedno a z toho jsem následně neotěhotněla. Hodně jsme to oba obrečeli a já 
si začala připadat jako neschopná ženská, co nebude mít nikdy děti. Věty typu: „Tak 
na to tolik nemysli,“ mě začaly vytáčet do bezvědomí.

V lednu 2013 jsme podstoupili další IVF. U Apolináře nám začali nabízet dárce 
spermatu. Manžel byl zásadně proti. Za tři dny však přišel a řekl, že s tím souhlasí… 
Děti jsme chtěli oba. Moc jsem si ho za toto rozhodnutí vážila. Nicméně jsem se 
pak rozhodla, že to ještě zkusíme. Manžel totiž bral nějaké vitamíny, co jsem různě 
vyčetla v diskusích na internetu, sprchoval se studenou vodou a také přestal dávat 
notebook na klín při práci.  A ejhle, opravdu bylo malé zlepšení. Nicméně nastal 
problém u mě, že všechna oplodněná embrya, opět metodou ICSI, to nezvládla, 
a nedošlo k transferu ani jednoho. Byla jsem na dně. Na 2. IVF jsem šla v „pohodě“, 
že už vím, co mě čeká, a ze zkušeností mnoha párů, že 1. IVF často nevyjde, jsem 
věřila v lepší výsledek.

Vyměnila jsem gynekologa (MUDr. Miloslav Černý – patří mu velký dík), vyměnili 
jsme CAR u Apolináře za kliniku Pronatal v Hodkovičkách v Praze, kde paradoxně 
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manžel tenkrát poprvé podstoupil zkušební spermiogram, navštívili jsme léčitele 
na Vysočině, na kterého jsme čekali od 2 hodin ráno v autě do 7 hodin ráno, než 
jsme v 11 hodin přišli na řadu, a odjela jsem na léčbu pro neplodnost do Františko-
vých lázní (kde jsem mimo jiné poznala 3 úžasné kamarádky, se kterými se stýkám 
dodnes, a jedna z nich se stala později mou nejlepší kamarádkou – všechny jsme 
otěhotněly a porodily únor, březen, červen 2014). V Pronatalu manžel prošel vyšet-
řením u urologa, oba čekaly rozsáhlé imunologické testy, genetické testy… Vše trvalo 
strašně dlouho. Dnes už vím, že za mou „neplodností“ byl především tehdejší stres 
v zaměstnání, únava organismu po IVF a menší imunologický problém, který byl 
záhy vyřešen v Pronatalu, kde na něj přišli a na manželův také… Jeho tělo si vytvá-
řelo protilátky proti vlastním spermiím. Oběma nám nasadili kortikoidy a po měsíci 
nastalo dostatečné zlepšení na to, abychom 3. IVF zkusili opět „zatím“ bez dárce 
spermatu. Byl červenec 2013. Pan doktor nás celou dobu utěšoval, že stačí jedna 
zdravá spermie.  Dostala jsem jiné hormonální injekce a už při prvních dnech 
píchání injekcí do břicha jsem cítila, že tohle je jiná „liga“.

A opravdu! V den transferu mi bylo odebráno 8 vajíček a z toho bylo úspěšně 
7 oplodněno! Nemohla jsem uvěřit! Pátý den jsem jela na kliniku na transfer vajíček 
do dělohy. Pamatuji si to jako dnes, když mi embryoložka sdělila, že už 2 embrya 
musela zamrazit o den dříve, protože byla rychlá ve vývinu, a že opravdu už neví, 

co by mi museli dát, abych byla tě-
hotná, že tohle jsou skvělé výsledky 
a že to kontrolovali několikrát. Byla 
jsem v šoku! A paní doktorka evi-
dentně také! Zdálo se, že kombina-
ce všeho možného zabrala.

Už první a druhý den po trans-
feru jsem vnitřně cítila, že se to po-
vede. Vkládali mi 2 vajíčka pro zvý-
šení šance na otěhotnění vzhledem 
k předchozím výsledkům. Modlila 
jsem se, aby se uchytilo aspoň jed-
no, a spořádaně polykala pilulky 
na podporu udržení a odpočívala.

Těhotenský test jsem si měla 
udělat po 14 dnech, avšak byla 
jsem tentokrát hodně nedočka-
vá a řekla si, že si ho udělám po 
7 dnech.

V úterý 6. srpna 2013 jsem ne-
mohla ani dospat a v 6 hodin se po-
tichu vyloudila z ložnice na toaletu. 
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Nadechla se a vzala do ruky kra-
bičku s testem jako dárek od nej-
lepší kamarádky, na kterém bylo 
napsáno TFUJ, TFUJ, TFUJ, a šla 
na to… Mezitím co jsem čekala na 
dvě vytoužené čárky, jsem na sebe 
koukala do zrcadla a opakovala si 
modlitbu, co mě učila prababička 
jako malou, když jsem u ní spáva-
la: „Andělíčku, můj strážníčku, opa-
truj moji dušičku…“ Kouknu na test 
a nic… Obrovské zklamání. Sedám 
na vanu a pláču. Vysněný domeček 
z karet se mi zhroutil. Znovu. To-
lik naděje a všeho. Celá ubrečená 
jsem chtěla test vyhodit. Kouknu na 
něj znovu a tam 2 čárky!!! Nemůžu 
tomu uvěřit. To není možný, opaku-
ju si stále dokola. Vyjdu z koupelny 
do ložnice, kde už je vzhůru manžel 
a ukazuju mu test… Začne plakat 
dojetím a oba se nevěřícně usmí-
váme. Ještě to dopoledne jedu na 
krev do nemocnice pro potvrzení 
hCG. Jsme šťastní, že se to povedlo, 
ale stále ještě nevěříme. O týden 
později sedím s kamarádkou na kávě (ta, co mi darovala test a je o měsíc dřív 
těhotná) a ona se ptá: „Myslíš, že tam budou dvě?“ A já, že určitě ne. O několik dal-
ších dní později jsem na prohlídce u pana doktora, který mi říká: „Paní Kudová, my 
jsme vkládali dvě vajíčka, že jo?“ A já: „Ano.“ A pan doktor odpovídá: „Tak jsou tam 
dvě, gratuluju Vám k dvojčátkům.“ Tak tohle je pecka! Přepadá mě směs pocitů, ale 
také radost, protože pan doktor sděluje už bijící srdíčka obou plodů. Nadšeně volám 
manželovi a zbytku rodiny.

Do 16. týdne těhotenství jsem jakž takž v pohodě a „užívám si to“, i když na rizi-
kovém těhotenství, ihned doma, na neschopence. Při odběru krve na tripple testy 
se sestřičce v ordinaci zmíním, že mám pocit, že mi občas tvrdne břicho, a ta mě 
raději pro klid odesílá na ambulanci do Vinohradské nemocnice, kde můj pan dok-
tor rodí, ale teď má dovolenou. Jedu tam a říkám si, že pro klid. Jaké překvapení 
nastane na ambulanci, kdy mi sdělí, že mi v 16. t. t. hrozí předčasný porod… Tedy 
potrat (zákonem stanovená hranice pro nutnou záchranu plodu je 23 + 5 t. t.). Jsem 
hysterická, pláču, že nemůžu popadnout dech, a na pokoj mě musí odvézt na křesle, 
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jelikož nejsem schopná ani ujít pár kroků, jak se mi podlamují kolena. Okamžitě ka-
pačky, léky. Na gynekologii není místo, stěhují mě na porodnici. Tam se dostávám 
relativně do klidu, i když maminky s bříšky těsně před porodem… V tu chvíli si přeju, 
abych se do té fáze také dostala. Hned odpoledne přijíždí manžel s mojí mamkou 
a snaží se mě uklidnit. Jsem zcela vyčerpaná, pálí mě oči a třeští hlava od pláče. 
O dva dny později jsem přeložena na gynekologii, kde to vypadá jako na patologii, 
a já pláču znovu, že chci domů. Stresem a prostředím jdu na váze okamžitě o 4 kg 
dolů. Nejsem schopná nic sníst, ani přinesené domácí jídlo. Hned je jasné, že tady 
asi rodit nebudu i kvůli možnosti předčasného porodu (ve Vinohradské nemocnici 
lze rodit až od 38. t. t.), a tak mi můj gynekolog pro komplikace zařizuje registraci 
v Motole. Můj gynekolog mi hned na další prohlídce sděluje, že si myslí, že porodím 
tak ve 32. t. t., a já se na něj vnitřně strašně zlobím, proč mi říká takové věci, že mě 
to akorát stresuje… Dnes vím, že měl svatou pravdu.

Po 5 dnech jsem propuštěna domů s doporučením: přísný klid na lůžku, léky, 
magnezium. Dopuju se každý den 8 tabletami magnezia. První týdny se s tím ne-
můžu vyrovnat. Všude v časopisech veselé usměvavé maminky na procházkách a já 
mám na několik týdnů a měsíců stále stejný výhled z okna naší ložnice na sídlišti, 
kdy ve čtyři hodiny odpoledne je tma. Každý den je stejný. To, že je víkend, poznám 
podle toho, že je manžel doma. Každé ráno si připravuju snídani, rovnou svačinu 
do krabičky k posteli a konev čaje, v poledne vstávám pouze k ohřevu jídla do mi-
krovlnky a opět do postele. Večer manžel vaří večeři nebo nakrájí suroviny a já si 
na 10 minut stoupám do kuchyně. Naštěstí to všechno velmi dobře prožívám díky 
své nejlepší kamarádce, která musí také ležet, a tak si denně minimálně 1–2 hodiny 
voláme, přestože od sebe bydlíme 5 minut, a řešíme vyšetření po doktorech a vý-
bavu pro miminka. Manžel žehlí dětské oblečky a pleny a děláme si u toho srandu, 
jak si to umím hezky zařídit, i když jsem se na tyhle přípravy strašně těšila. Každý 
večer mažu bříško, vnitřně si s nimi povídám a oni mě za to kopou. Každý týden taky 
poctivě měříme bříško a fotíme. Vnitřně se modlím za 24. t. t.

Ve 22. týdnu těhotenství se 
dostanu do konfliktu se sou-
sedkou a přijíždí sanitka, aby 
mě pro hypertenzi odvezla 
do Motola ke kontrole. Dal-
ší strach, zda jsou miminka 
v pořádku. Naštěstí vše bez 
komplikací. O týden později se 
na velkém UTZ ve Vinohrad-
ské nemocnici dovídáme, že 
čekáme vytoužený páreček. 
Paní doktorka na UTZ sděluje, 
že Áčko je holčička, a já pláču 
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dojetím. Manžel mě u toho tajně fotí. Moc jsem si přála aspoň jednu holčičku. Je to 
rouhání při těch komplikacích, ale jak s oblibou i dnes říkám: „Nerada bych si celé 
odpoledne v parku hrála na ninji.“

Překonáváme hranici 24. t. t. a já si dávám další metu – 30. t. t.
Ve 26. t. t. mi na EEG zjišťují, že moje epileptická křivka v rámci migrén se zhoršila 

(záchvat jsem nikdy neměla) a není možný přirozený porod, jelikož se bojí záchvatu 
právě při porodu. Další stres.

Ve 28. t. t. se objevuje další komplikace v podobě těhotenské cukrovky. Držím die-
tu a neustále řeším, že mám hlad. Hubnu na váze 2 kg. Za celé těhotenství jsem na 
váze 6 kg nahoru, které pak ihned po porodu nechávám v porodnici. Neuvěřitelné.

Ve 30. t. t. mi jednu středu není dobře, celý den se cítím divně, břicho tvrdne, 
celý ho skoro prospím a mám špatný pocit. Ve čtvrtek ráno pro klid duše se sbale-
nou taškou odjíždím do ÚPMD Podolí, kde mě registrovali pro velké komplikace ve 
28. t. t. „Tak paní Kudová, pár dní si tady poležíte, hrozí předčasný porod, čípek máte 
12 mm…“ Dál už moc neposlouchám… Pláču. Už jsem nešťastná a mám obrovský 
strach. Začínám vnímat, když mi paní doktorka vysvětluje, že mi dají kortikoidy, aby 
dvojčátkům dozrály předčasně plíce, kdybych začala rodit. Na rizikovém odděle-
ní strávím necelé 3 týdny. Personál naprosto úžasný, všechny sestřičky usměvavé 
a milé, jídlo dobré, prostředí pěkné. Skoro denně za mnou dochází mamka, manžel 
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také, o víkendech i zbytek rodiny. 
Snaží se mi to tam zpříjemnit dob-
rotami, ale moc jíst nemůžu právě 
kvůli cukrovce. Snažím se hodně 
spát. Ze všech léků jsem unave-
ná. Nastává další problém. Zánět 
v ledvinách. Dvojčátka se tlačí na 
orgány a neodchází mi moč, jak 
by měla, a tak se zvažuje operace 
kvůli umístění trubičky mezi ledviny 
a močový měchýř.

Říkám si, že už to není možný, 
že mám takovou smůlu. Situace 
se posléze vyřeší sama. V pátek 
mi pan doktor sděluje, že uvidíme, 
jak dopadne vyšetření v pondělí, že 
bych mohla jít domů. Já narychlo 
zařizuji na neděli odpoledne ka-
maráda fotografa, že nás přijde 
vyfotit do porodnice, protože ji-

nak na těhotenské fotky můžu zapomenout, pan doktor mi povoluje v rámci areálu 
30minutovou propustku. V sobotu mi končí neschopenka, v neděli nastupuji oficiálně 
na mateřskou a my máme krásné fotky (přesně 36 hodin před porodem).

V pondělí (32 + 2 t. t.) jsem od rána nervózní a pan doktor mi sděluje, že když to 
dobře dopadne, můžu jít domů a konečně se pár nocí pořádně vyspat. Přece jenom 
nemocniční lůžko nic moc. Nevím, co se děje, asi šestý smysl, ale začnu plakat, že 
nechci domů, že se bojím, že se něco stane, že je mi divně, a on mě uklidňuje, že 
mě přece nevyhazuje a že uvidíme, co vyšetření… Následně mi sděluje, že situace 
je ještě horší, čípek je zkrácený na 9 mm, v žádném případě nemůžu jít domů. Opět 
pláču. Tentokrát, že nejdu domů. No prostě hormonální bouře.  Odpoledne mě 
navštěvuje mamka a manžel, mamka je ráda, že budu pod dozorem, že mě nepus-
tili domů, a já jsem na ni naštvaná, jak si „tohle“ může přát. Rozloučíme se a já jdu 
odpočívat. Ve 22 hodin večer si ještě kvůli cukrovce dávám jogurt (který mě později 
zachrání od celkové narkózy). Manžel mi píše, že si dává pro jistotu telefon do na-
bíječky (má totiž věčně vybitý telefon) a mamka píše, že si nechává zapnutý telefon 
(vždy jej na noc vypíná) a přes SMS se loučíme. Ve 23 hodin usínám, o půlnoci se 
opět probouzím a mám divný pocit. Usínám.

V 1:23 (úterý 25. 2. 2014, 32 + 3 t. t.) se budím a koukám na telefon, kolik je hodin, 
v tom jako když bouchne sekt a cítím, že mi praskla voda… V tu chvíli okamžitě volám 
sestru a rychle mi proběhne hlavou jediná myšlenka: „Do prdele, já ještě přece ne-
můžu rodit, ještě ne,“ a jsem úplně vyklepaná. Čvachtám si to v gumových pantoflích 
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po chodbě na monitor za sestrou. Tam se ptám celá vykulená, co bude. „No počká-
me, zda budou kontrakce, a když ne, tak můžeme třeba čekat dva dny…“ Odchází 
a já na ni koukám, jestli si ze mě dělá srandu. Sotva napojí monitor a najde srdíčka, 
tak začnou kontrakce po minutě. Svíjím se v křesle, hodně to bolí, ale dá se to vydržet 
a rychle volám manželovi, že asi rodím a ať dá manžel vědět mamce, hned poté 
se mi vybije mobil. Přichází doktor, vyšetří mě a ptá se, jak jsou děti uložené, a já 
že koncem pánevním. „Pane doktore, mohli bychom počkat na manžela?“ „No, to 
bychom teda nemohli. Musíme jet. Nemáme čas, mohly by se tam zaklínit.“ Rychle 
okolo mě začnou běhat sestry. Cévka, punčochy, košile, …, vše mám mokré. Jedeme. 
Nad hlavou se mi mihotají zářivky porodnice. Všude neuvěřitelné ticho. Mám strach. 
Klepu se. Je mi strašná zima. Přestože byl manžel v porodnici za 12 minut, projel asi 
3× na červenou a udělal dalších 5 dopravních přestupků, nestihl přijet včas, aby ho 
na sál za mnou ještě pustili, a tak musím tuhle bitvu vybojovat sama.

Přijedeme na porodní sál, tam už všichni připravení – asi 8 zaměstnanců. Vyba-
vuju si zvuk natahování gumových rukavic.

„Posaďte se tady na lůžko.“ „Paní Kudová, kdy jste se narodila? Jaká jména máte 
pro děti?“ Nemohla jsem si vzpomenout na nic, ale reagovala jsem. „Kdy jste jedla 
naposledy?“ „V deset, měla jsem ovocný jogurt.“ „Jak to, že jste ještě jedla v deset?“ 
„Mám těhotenskou cukrovku, mám druhou večeři“ „Kdy jste pila?“ „O půlnoci dva 
loky minerálky. Pane doktore, jak to bude s tou anestezií, doktor mi říkal, že bude 
celková,“ odpovídám mu. „Víte, pan doktor je gynekolog, ten tomu nerozumí, já jsem 
anesteziolog a taky se jim do císaře nepletu – uděláme spinál.“

Seděla jsem na kraji lůžka 
a jak jsem se klepala, musely 
mě dvě sestřičky držet, aby mě 
nepíchnul vedle. Za chvilku jsem 
cítila, jak jde rychle teplo od no-
hou. „Paní Kudová, zvládnete si 
lehnout?“ „Jo, to zvládnu.“ Haha, 
nezvládla. Jednu nohu jsem na 
stůl dala, ale druhá mi upadla 
jako hadrová panenka. Sestra 
rychle zareagovala a pomohla 
mi. Pořád mi byla zima a anes-
teziolog říká: „Nebojte, my Vás 
přikryjeme, vydržte chviličku. Cí-
títe něco?“ „Jen takový lechtání.“ 
V tom se ozvala sestřička: „Paní 
Kudová, natírám Vás dezinfekcí 
a celkem to bude 3×, nebojte se 
ničeho.“ Pak mi natáhli fólii přes 
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břicho. Okraje byly papírové a zbytek plachty natáhli přede mě, abych nic neviděla. 
Natáhla jsem ruku a další kapačka. Do toho pod plachtu nakouknul neonatolog, 
MUDr. Kučera, představil se mi a říká: „Jsme připraveni, maminko, máme pro děti 
inkubátor, nebojte se, všechno bude v pořádku.“

Anesteziolog mě začal hladit po vlasech a po tváři, protože viděl, jak pláču. „Paní 
Kudová, cítíte teď něco?“ „No, takový šimrání,“ a to už mě řezali. Pak mi doktor říká: 
„Nelekněte se, teď to bude trochu tahat.“ No, já se samozřejmě lekla, byl to pocit, 
že se mi někdo hrabe v břiše, jako kdyby vás někdo tahal za kůži na břiše – hodně. 
Za chvilku slyším pláč… „Maminko, máte holčičku.“ Bylo 2:19 (tedy přesně 47 minut 
od prasknutí vody). Anesteziolog: „Maminko, podívejte se doleva, uvidíte holčičku.“ 
Koukala jsem a do toho on: „Tak ji neuvidíme, už ji odnesli.“ „Teď to bude ještě tahat.“ 
Tahalo to víc. Štěpán byl totiž uložený u žaludku kolem žeber. Uslyšela jsem další 
pláč, ale ne tak intenzivní a hrklo ve mně. „Další je chlapeček.“ (2:20) „Maminko, 
koukněte doleva.“ A skutečně – ukázali mi Štěpána. Byl tak nádherný, od krve, ale 
strašně krásný. Pak si už nic moc nepamatuju. Zašili mě. Přesunuli na postel, dali 
na mě deku a fólii na zahřátí a jeli jsme. V předsálí už čekal manžel, pamatuju si 
jeho obraz trochu matně (později mi řekli, že mi dali do kapačky opiáty, jak jsem se 
klepala – abych se uklidnila), ale řekl mi: „Děkuju ti za děti, jsou moc krásný.“ A dal 
mi pusu.

Přivezli mě na JIP a já měla pocit, že můžu kácet les. Najednou mi bylo strašně 
dobře. Kdyby mi řekli, že můžu vstát a jít domů, tak bych šla. Samozřejmě jsem ne-
cítila pořád nohy. Vůbec jsem nemohla usnout, nakonec jsem snad mezi 5. a 6. ho-
dinou ranní usnula (hned potom jsem si sahala na břicho a opravdu tam nebylo). 
Najednou strašně zvláštní pocit ho nemít. Kolem 8 hodiny jsem se sestřičky zeptala, 
jestli ví, co je s dětmi. Hned šla ochotně zavolat na RES JIP (kde děti ležely) a přišla 
mi říct, že pediatr za mnou přijde po 10. hodině a řekne mi, co a jak. Opravdu přes-
ně 5 minut po desáté přišel, že je všechno v pořádku, že leží na RES JIP a až budu 
moct vstát, tak se za nimi můžu přijít podívat, a pak mi ukázal fotky na telefonu, 
byla jsem dojatá.

Odpoledne jsem byla převezena na gynekologii. Dali mě na pokoj s dvěma sleč-
nami se stejným průběhem, všechny po císaři a všechny jsme měly děti na RES JIP. 
Později jsem se dozvěděla, že nás takhle dávají schválně sem, abychom nebyly na 
šestinedělí s ostatními maminkami. Je dost náročné vidět děti v inkubátoru a celé 
to psychicky ustát.

Ve čtyři za mnou přijel manžel s mamkou. Oba mi přivezli krásnou kytku. Byla 
jsem šťastná, že manžela vidím. Po krátké návštěvě jsme vyrazili za dětmi. Moc jsem 
chodit nemohla, ale touha vidět je byla silnější, a tak i když mi byl nabízen vozík, 
došla jsem to po svých. RES JIP bylo moderní pracoviště jak nějaká vesmírná sta-
nice, všude obrazovky počítačů, vše čisté a krásné. Před návštěvou pořádně umýt 
ruce mýdlem a pak ještě dezinfekce. Sestřička, která se o ně starala, se nás hned 
ujala a začala vše vysvětlovat. Došli jsme k inkubátorům a já začala dojetím plakat. 
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Byli tak krásní, ale tak malič-
katí. Nemohla jsem pořád 
uvěřit, že je vidím a jak jsou 
malí. Pláč z dojetí se změnil 
v pláč strachu o ně, aby byli 
v pořádku. Mohla jsem k nim 
strčit aspoň ruku a dotknout 
se jich na ruce a pohladit je. 
Když jsem jim podala prst, 
oba ho reflexně „zmáčkli“. 
Nezapomenutelný pocit.

Další dny jsme začali 
s klokánkováním, kortikoidy 
zabraly, tak nás nečekala 
žádná plicní ventilace. Dý-
chali sami a žádné obtíže 
nebyly. Museli jsme tedy če-
kat 2 dny, ty byly nejvíc kri-
tické. Naštěstí všechno bylo 
v pořádku.

V pátek 28. 2. 2014 je převezli na intermediární péči, tam jsme strávili další 3 tý-
dny. Začalo jedno z mých nejtěžších období, celé dny jsem u nich seděla. Každý den. 
Každý den jsem vozila odstříkané mléko. Každý den bez nich byl strašně těžký, často 
jsem plakala, moc mi chyběli. Bylo to náročné psychicky i fyzicky. Manžel jezdil, jak 
práce dovolila, a pak nám také povolili návštěvu babičky a dědy. Po 14 dnech jsme 
konečně měli první rodinnou fotku. Zkoušela jsem přikládat, ale moc se nedařilo. 
Na RES JIP totiž dvojčátka zhubla na 1 600 g, a tak trvalo, než se dostala zase na 
porodní váhu a nabrala sílu. Později jsem se mohla zapojit i do koupání, převlékání 
a péče o ně samotné. To mě hodně nabíjelo pozitivní energií, i když každý odchod 
jsem oplakala.

Poslední 4 dny před propuštěním jsem nastoupila na tzv. rooming-in, abych se 
o děti postarala kompletně. Už jsem tedy s nimi na oddělení ležela na pokoji. Po-
slední den před propuštěním jsem dostala zánět prsu a vysoké horečky.

21. 3. 2014 nás propouštějí domů. Stáří 35 + 6 t. t. a váha cca 2 100 g. Ten den 
jsem měla vysněný celou dobu. Snažím se usmívat, ale je mi kvůli zánětu opravdu 
mizerně a už se těším domů do postele. První týdny jsou náročné. Štěpánek často 
pláče a chce se stále chovat. Pořizuji šátek a nosím v něm obě děti po bytě. O měsíc 
později můžeme na první procházku ven.

První rok dvojčat si skoro nepamatuji, nemít fotografie a videa, už ani nevím, jak 
vypadala. Každý týden 1–2 doktoři, někdy i 3. Pediatrie v porodnici v Podolí, naše 
obvodní pediatrička, neurologie, pneumologie, rehabilitace. U Aničky je ve 4. měsíci 

NEONATOLOGICKÁ PÉČE
PŘÍBĚHY



332

zjištěno astma, u Štěpánka o 2 měsíce 
později. V 6. měsíci se nám zastavu-
je vývoj a jsme nuceni cvičit alespoň 
reflexní cviky z Vojtovy metody. Kvůli 
astmatu totiž ostatní cviky neudýchají. 
Prognóza je šílená – když budou pří-
ští rok lézt, bude to dobré. Hypotonie 
byla zjištěna u obou, u Štěpánka horší 
nález. Jsem na dně a mám pocit, že už 
to nemůžu ustát. Je to opravdu nároč-
né. Několik týdnů nedělám prakticky 
nic jiného než jen cvičení mezi kojením 
a spaním, ale nese to své ovoce a vý-
voj se opět rozběhne. O měsíc později 
se dovídáme, že Anička má nadměrné 
množství vody v hlavě, a tak nás čeká 
roční pozorování na UTZ v Motole 
a možnost operace. Každý UTZ jsem 

nesmírně nervózní a vždy se dovídám, že výsledky jsou hraniční a že uvidíme příště, 
což mi na klidu vůbec nepřidává. V 8. měsíci mají dvojčátka podezření na epilepsii, 
a tak nás čeká konzilium na neurologii v Motole a EEG. Naštěstí je epilepsie vylou-
čená, jen jsou opožděni ve fyzickém vývoji.

Od začátku mají odložený a pozměněný plán očkování. Dvojčátkům je 9 měsíců 
a mají za sebou první atypický zápal plic. Celou zimu marodí s bronchitidami a je 
to nekonečné. Na jaře 2015 vyřizuji dětem léčebnu a v červenci odjíždíme na mě-
síc do Léčebny respiračních onemocnění ve Cvikově. V Podolí začínáme uvažovat 
o speciální logopedii pro Štěpánka, protože nechce jíst žádné kousky jídla, pouze 
tekutou stravu. Anička začíná krátce chodit a já vzpomínám na prognózu, kdy touto 
dobou se měla začít teprve batolit, a opakuji si, že ta dřina za to stála.

Odjezd do léčebny. Pro mě hodně náročný měsíc, jelikož manžel si nemůže vzít 
dovolenou a má ke všemu dvě zaměstnání a já jsem s dvojčátky v léčebně zcela 
sama, ale aspoň za námi přijede na návštěvu. Později zjišťuji, že naše dvojčátka 
jsou zde nejmladší pacienti. Během léčení nás potká šestá nemoc, která nejdříve 
vypadá jako salmonelóza. Jsme proto hospitalizováni na pediatrii v České Lípě, kde 
podstupujeme testy a ukazuje se šestá nemoc a nalokání se vody z rehabilitačního 
bazénu. Anička má vysoké horečky a dehydrataci. Nicméně dvojčata se v léčebně 
naučila docela pěkně jíst a Štěpánek začíná v 17 měsících s velkou slávou chodit! Na 
podzim je nám pro vysokou nemocnost doporučena imunologická léčba.

Oba jsou celkem samostatní, i když Štěpánek jako správný chlap se nechá ne-
ustále obskakovat. Občas nás trápí jídlo, ale jinak nám s manželem dělají velkou 
radost a jsou to naše zlatíčka!
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Po příjezdu z léčebny odjíždí manžel služebně na měsíc do Číny, takže jsem opět 
s dětmi sama, k tomu bohužel umírá tchán v posledním stádiu rakoviny, kdy rodina 
nic netuší. Celé to období od narození dětí bylo strašně náročné a naše manželství 
to nevydrželo. V červenci 2017 se rozvádíme. Děti dále marodí se zápaly plic, bron-
chitidami. Stále podávám jen léky nebo vitamíny. Nicméně v září 2017 nastupují 
do školky. Anička byla od začátku bez problémů, ale Štěpánek to moc nezvládá. 
Snažím se zatím pracovat na DPP, abych mohla být doma a doladit docházku do 
školky a platit hypotéku. V dubnu 2018 nastupuji do práce. Naštěstí mám skvělou 
práci a úžasného šéfa, díky tomu mohu zůstávat pracovat na homeoffice, když jsou 
děti nemocné.

První 2 roky školky jsou šílené. Neustále děti trápí nemoci i přes imunologickou 
léčbu. Od narození vím/tuším, že Štěpánek je jiný než ostatní děti. Okolí mi neustále 
říkalo, že je to kluk, že je z dvojčat, že to moc řeším apod. Nicméně se nenechám 
odradit bagatelizací a docházíme na logopedii a neurologii, denně pracujeme a po 
3/4 roce čekání na termín u klinické psycholožky se dozvídám, že Štěpánek má 
vývojovou dysfázii (VD), to byl květen 2020. Čeká nás další kolo vyšetření ve speci-
álně pedagogickém centru (SPC), a jelikož se i řeší, proč má VD, tak další kolotoč 
vyšetření pro vyloučení metabolické vady (kardiologie, sono, neurologie, odběry, 
pediatrie…). Nic se nepotvrdí. Čeká nás těžká dřina. S touto diagnózou nemá mno-
ho doktorů zkušenosti.

Dnes je to už lepší. Denně se Štěpánkem rehabilitujeme, děláme logopedii a vše, 
co by měl umět do 1. třídy. U Aničky začínám pozorovat, že něco není v pořádku a že 
to není ta „moje holčička“. Opět mě okolí a školka odrazují a říkají, že jsem měla děti 
rozdělit a Aničku dát do školy, protože se nudí. Nikdy jsem je nechtěla rozdělit, aby 
jeden měl nálepku, že je pomalejší nebo jiný. Už tak to měli dost složité s rodinnou 
situací. Moje intuice mi právě říkala něco jiného. Máme roční odklad a paní ředitel-
ka ZŠ mi vychází vstříc – přijímá dvojčata do běžné ZŠ s tím, že Štěpánek bude mít 
asistentku a budou s Aničkou v jedné třídě pro oboustrannou fixaci. Nastupujeme do 
1. třídy. U Aničky se na konci září 2021 potvrdí porucha pozornosti (ADD) a klinická 
psycholožka jen potvrzuje moji intuici, že je dobře, že do školy nešla. Odesílá obě 
děti na IQ testy do Mensy. Přestože má Štěpánek VD, tak IQ mu vychází nadprů-
měrně a Anička s ADD má IQ v pásmu intelektově nadaná. V testech jí vyšlo výtvarné 
nadání a mimořádná citlivost. Ve škole je zařazena do programu Koumák a paní 
učitelka jí občas zaměstná navíc na její přání. Teď máme za sebou 1. pololetí a se 
skvělou asistentkou a paní učitelkou to děti zvládají dobře. Sice to po škole není jen 
úkol a hodit tašku do kouta, ale my už to asi ani jednoduše neumíme. Anička chce 
být zubařkou nebo veterinářkou a Štěpa chce jednou stavět roboty. Čeká nás ještě 
hodně práce, ale věřím, že jako mámu si mě vybrali právě proto, že to zvládnu, a jak 
s oblibou říkám: „Dvojčata holka a kluk je jen 6% šance, tak to mám za odměnu, za 
tu dřinu.“ Znovu se potvrzuje, že výjimečné ženy mají výjimečné věci. Někdy by to 
chtělo víc klidu, ale stojí to za to.
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Trojčátka
Příběh Sabiny Konečné

S manželem jsme se snažili o mi-
minko už nějakou dobu. Ne-
vycházelo nám to, byli jsme 
smutní a já i brečela. Dny ply-
nuly dál a mně se z ničeho nic 
dělalo špatně. Nevěnovala jsem 
tomu tolik pozornosti, myslela 
jsem, že se nic neděje. Chodila 
jsem normálně do práce a dny 
s nevolností přibývaly. Tak jsem 
si 22. května 2019 udělala test. 
Říkala jsem si – tak to zkusím, nic 
neztratím. Počítala jsem s tím, 
že se objeví jedna čárka, ale na 
testu se objevily čárky hned dvě. 
Nemohla jsem tomu uvěřit. Ra-
dostnou zprávu jsem ihned řek-
la manželovi, který byl nadšený. 
Hned jsme volali na gynekologii doktorce s tím, že bych se chtěla ujistit, že čekáme 
miminko. K doktorce jsem šla 28. května 2019, lékařka mi jen potvrdila těhotenství, 
dál se o tom se mnou nechtěla bavit. To se mi nelíbilo, a tak jsem změnila doktora. 
K novému doktorovi jsem šla 6. června. Ten mě zkontroloval, vše se zdálo v pořádku. 
Ke všem informacím mi řekl, že čekám dvojčátka, ale že tam vidí ještě něco. Velmi 
mi gratuloval, ale chtěl, ať za týden přijdu na další kontrolu, aby se mohl ujistit s tím 
náznakem, jak říkal. Po týdnu jsem přišla. Dvojčátka byla v pořádku. Jenomže dok-
tor se zasekl a počítal: „Jedno mimčo, druhé mimčo a třetí mimčo. Cože? Sestřičko, 
pojďte pro jistotu počítat se mnou.“ Oba byli v šoku. Doktor mi oznámil, že čekám 
trojčátka. V ten moment jsem se rozbrečela štěstím, ale zároveň jsem byla v šoku. 
Tolik štěstí najednou. Ihned mě poslal do nemocnice s rizikovým těhotenstvím. V naší 
FN v Ostravě se mě krásně ujali. Každá kontrola proběhla v naprostém pořádku, 
miminka prospívala a čas letěl.

Jednoho dne večer jsem šla s manželem na zastávku. Jel na noční, dala jsem mu 
pusu a rozloučili jsme se.

O dvě hodiny později mu volám, že jsem začala krvácet. Přes telefon mě uklidnil 
a řekl, ať zkusím zavolat odvoz, který jsem měla domluvený s kamarádkou. Přije-
la autem rychle jako vítr. Pomohla mi do auta a jely jsme do nemocnice, kde mě 
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předala na gynekologii. Byla 
tam se mnou celou kontrolu. Je-
nomže sestřička řekla: „Mamin-
ko, necháme si Vás tady, odtek-
la Vám plodová voda.“ Vyplnili 
jsme příjmové papíry a pomohli 
mi na pokoj. Celou noc jsem 
měla bolesti, nejdříve po 10 mi-
nutách, k ránu už po 5 minutách. 
Než došlo na dopolední kontro-
lu, kamarádka přivezla i man-
žela po noční. Po kontrole už 
bylo jasné, že se miminka naro-
dí. Měla jsem strach, ale man-
žel byl celou dobu u nás, což 
pro mě bylo důležité. Připravili 
mě na porod (císařským řezem) 
a jeli jsme na sál.

Celý porod proběhl skvěle a rychle. V 11 hodin mezi nás přišel náš poklad Tade-
ášek, o dvě minuty nato princezna Sofinka a hned po minutě princezna Paťulka 
(Patricie).

Konec porodu si už nepamatuji, ale vím, že když jsem manžela viděla napo-
sledy v ten den, tekly mu slzy štěstím. Druhý den jsem spolu s manželem šla na JIP 

za našimi krásnými trojčátky. Byl 
to opravdu neskutečný okamžik, 
měla jsem slzy v očích. Stala 
jsem se tou nejšťastnější ma-
minkou, mám krásná a silná mi-
minka a neuvěřitelně úžasného 
manžela. Miláčky jsem porodila 
30 + 6 t. t., s váhami: Tadeášek 
1 320 g, Sofinka 1 340 g a Paťul-
ka 1 430 g.

Tadeášek, Sofinka a Paťul-
ka jsou zdraví, bez komplikací 
a to je to nejdůležitější. Trojčátka 
jdou opravdu krásně zvládnout, 
máme v tom systém. A když se 
někam chystáme, zvládnu všech-
no za půl hodinky. Převážnou 
většinu času jsem na ně sama.
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Nějaká rada na závěr… Při 
jedné kontrole mi náš ošetřují-
cí lékař MUDr. Richard Špaček 
řekl: „Veselá máma dělá šťastné 
děti.“ Tím se po celou dobu řídí-
me. Maminky, jste silné a krásné, 
všechno zvládnete. A když máte 
po svém boku muže, který vám 
dává sílu, je to úžasné. Miminku 
nebo miminkům už v těhotenství 
dejte najevo, co pro vás zname-
nají. Podělte se s nimi o veškerou 
radost a smích. Všechno špatné 
zmizí, chce to velkou trpělivost. 
Nebude to lehké, ale láska je 
mocný čaroděj. Myslíme na 
vás všechny a držíme palečky. 
Přejeme hlavně zdravíčko všem 
maminkám a krásným miminkům do dlaně. Vaše Trojčátka – Nejste v tom sami.

Sabina, Tomáš a naše milovaná trojčátka Tadeášek, Sofinka a Paťulka Koneční
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Každý den a týden vývoje  
v děloze má své zákonitosti

mUDr. magdalena Chvílová Weberová
Primářka novorozeneckého oddělení
Nemocnice Havlíčkův Brod

Matka a zrající dítě se vzájemně „informují“ prostřednictvím procesů v placentě 
a signály hormonů o jednotlivých úkolech těhotenství. Nastavují se základní regu-
lace organismu a připravuje se cesta jedinečné osobnosti člověka. Během měsíců 
těhotenství se u maminky vyvíjí schopnost vnímat signály dítěte, které jsou základem 
systému komunikace. Nejde jen o komunikaci slov, ale o komunikaci signálů přes 
placentu, doteků emocí a myšlenek, které utvářejí svět těhotné ženy.

Život je příběh, ve kterém lze specifikovat období (senzitivní periody) důležité 
pro rozvoj celého vývojového potenciálu dítěte. Jde o tzv. uzlová místa, která jsou 
svou důležitostí také místy velké zranitelnosti a s vlivem na vývoj.

Vývoj je kontinuum, nepřetržitý sled dějů, jedna fáze podmiňuje průběh fáze 
další. Během vývoje v děloze se týden po týdnu spouští přírodou programovaný 
sled dějů, které vedou k narození zdravého dítěte. I v děloze však mohou zasáhnout 
nemoc, chemické a fyzikální vlivy okolí nebo nedostatek výživy. Vliv výživy, zdravého 
životního prostředí, pohodových emocí i radostného očekávání má na růst dítěte 
zásadní dopad. Stejně tak mohou celoživotně ovlivnit zdraví dítěte obezita matky, 
její nemoci, kouření, alkohol i některé léky či infekce. Některé okolnosti maminka 
ovlivnit může, některé ne.

„Komunikace“ mezi organismem matky a dítěte se navazuje již v době, kdy ma-
minka sotva tuší, že je těhotná. Tělo ženy za složité souhry hormonálních, chemic-
kých a imunitních dějů nastaví své funkce do programu „gravidita“. Veškeré děje 
matčina těla začnou směřovat k úkolu udržet těhotenství, poskytnout plodu dostatek 
živin a kyslíku ke zdárnému vývoji. Již během nitroděložního vývoje se zapisují vjemy 
do nervových struktur plodu. Jedná se o složitý proces získaný z více smyslů. Je to 
schopnost mozku přijímat, vybírat a ukládat informace z vlastního těla a okolí. Tyto 
informace nervový systém dále zpracovává a přizpůsobuje jednotlivým potřebám 
dítěte. Věda prokazuje veliký význam tohoto procesu jako základu pro vývoj fyzio-
logických potřeb a další získávání zkušeností.

Když maminka začne vnímat pohyby, začne vnímat konkrétní bytůstku, která 
dává hmatatelně najevo: „Jsem tady.“

Citové pouto (i když jeho tvorba patří psychologicky do asi 3 měsíců doby po 
porodu) je podle některých autorů formováno již zkušeností před narozením. Velmi 
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pravděpodobně „je to zkušenost dítěte z nejužšího spojení s matkou v době nit-
roděložního vývoje“ (Verney a Kelly, 1981). Dítě v děloze prožívá s matkou všechny 
události. Prožívá radost i bolest, obavy i pohodu. Většina emocí je totiž doprovázena 
změnami v hormonech a regulacích těla.

Strach a stres matky je doprovázen výlevem hormonů stresu (kortikoidy). Ty vol-
ně přecházejí do těla dítěte a ovlivňují je také. Dítě prožívá stresovou reakci spolu 
s matkou. Jeho velmi citlivý zrající nervový systém je pod vlivem stresových hormonů 
a vývoj některých částí mozku může být zasažen. Obava o zdárný průběh těhoten-
ství je pochopitelná. Každá maminka má vedle radosti i obavy.

Důležité
Velmi vhodné je vyslovit svůj strach, a pokud jsou obavy nadměrné (způsobené 
předchozím předčasným porodem nebo nějakým neštěstím), je důležité je zpra-
covávat v rámci podpůrné psychoterapie. Někdy jen stačí citlivý posluchač, který 
nastávající mamince poskytne čas a blízkost.

Prožívání těhotenství – maminka v očekávání

V průběhu gravidity se zvýrazňují některé přirozené potřeby ženy. Fyzické potře-
by jsou charakterizovány zajištěním základních životních potřeb od kvalitní výživy 
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a péče okolí až k pocitu bezpečí 
pro sebe a přicházející miminko. 
Potřebou blízkosti partnera a las-
kavého okolí.

První trimestr je popisovaný jako 
nový začátek. Je to období hor-
monálních a tělesných změn, kte-
ré zatím nejsou vidět. Bývá také 
nazýván fází nejistoty. Zjištění 
těhotenství může přinášet pocit 
absolutního štěstí u jedné ženy 
a u další ženy to může být šokující 
zjištění, které „převrátí“ život nebo 
po narození dítěte změní struktu-
ru rodiny. Běžný je odklad sdělení 
„radostné novinky“ proto, aby se 
„něco nepokazilo“. Některé ženy 
si v brzkém stadiu těhotenství ne-
chávají tuto informaci na nějaký 
čas pro sebe. Následně pak na toto 
období vzpomínají jako na jedno 
z nejhezčích období, kdy si užívaly „pocitu samoty ve dvou“. Některé ženy potřebují 
pro množství negativních tělesných změn, únavu a mnohé další obtěžující a nepo-
chopitelné příznaky podporu. Žena může být překvapena změnami těla a někdy 
svým pocitům nerozumí. Na jedné straně zažívá pocit štěstí a současně rozladěnost, 
přecitlivělost, pocit nejistoty i obavy z možných komplikací. Žena se může obávat, 
zda roli matky zvládne nebo zda zvládne roli matky druhého či dalšího dítěte.

V tomto období musí žena vyřešit svůj postoj k těhotenství. Musí jej přijmout, nebo 
odmítnout.

Druhý trimestr těhotenství bývá obdobím vyladění, klidu a pozitivních pocitů. Dítě 
se ozývá, maminka vnímá naplno jeho blízkost a seznamuje se s ním. S počátkem 
pohybů si utváří v mysli obraz očekávaného dítěte. To se nyní stává již konkrétní 
bytostí. Navazuje se vztah. Je to období těsného spojení s dítětem. Maminky pro-
ciťují (nutnou) jednotu s dítětem. Souzní s jeho potřebami. Představují si jeho určitý 
budoucí vzhled a vlastnosti. Vědomě probíhá komunikace od matky k dítěti a skrze 
bříško ženy se ho otec prvně dotýká. Očekávané miminko dostává „pracovní“ nebo 
i trvalé jméno.

I v tomto období pohody a pozitivních emocí se mohou objevit mračna obav. Sou-
visí s výsledky prenatálních vyšetření a možná ze signálů, že „něco není v pořádku“.
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Třetí trimestr je doba přípravy na narození dítěte. Výrazné bývají tělesné obtíže 
a nepohoda v souvislosti s větší váhou, otoky nohou, pálením žáhy, dušností a ne-
kvalitním spánkem. S blížící se dobou porodu se u ženy objevují protichůdné pocity, 
na jedné straně si přeje co nejdříve dítě držet v náručí, na druhé straně si přeje, aby 
dítě zůstalo její součástí. V souvislosti s blížícím se porodem se může objevit úzkost 
a obavy z komplikací, z bolesti, ze selhání. Někdy se objevují i obavy z úmrtí. Obavy 
z porodu občas umocňují zkazky o průběhu porodu z okolí.

Třetí trimestr je doba, kdy se mysl ženy chystá na odloučení od dítěte. Těsné spo-
jení došlo vrcholu. Mezi 24.–32. týdnem je období, kdy maminka prožila splynutí 
a přijala sebe jako nastávající matku (rozvoj mateřské reprezentace). Po 32.–34. tý-
dnu nastává příprava na období těsné blízkosti „jiné kvality“ po porodu. Úkolem 
takto programovaných dějů je dochystat posléze matčino tělo na děje porodu a au-
tomaticky nastupujícího kojení.

Pokud žena porodí předčasně, neprojde všemi zákonitými fázemi těhotenství 
(III. trimestru), může být problém v prožívání sebe jako maminky. V literatuře se 
objevuje množství údajů o tom, jak velmi může být předčasným porodem narušen 
proces přijímání dítěte. Jde o komplex dějů, které mají svou časovou posloupnost 
a zákonitost. O tomto je dobré vědět, a tak počítat se „zmatkem“ v prožívání po 
předčasném porodu.

V těhotenství se mohou aktualizovat různé problémy životního příběhu ženy.
Maminka se musí sladit s vlastní ženskou identitou a najít postoj k měnícímu se 

tělesnému schématu. Někdy se vynoří minulé problémy ve vztazích k matce, někdy 
i k otci a současné partnerské obtíže.

Mohou se vynořit skrytá psychická traumata, která souvisejí s traumaty a nejis-
totou z dětství a z léta neřešených konfliktů. Objevuje se (i nevyřčená) konfrontace 
s potlačenými osobnostními konflikty, někdy i s prodělanými potraty a důležitými 
osobními ztrátami či narušenými vztahy.

Pokud se v graviditě uvedené potíže a pocity vyskytnou a jsou pojmenované, lze 
s nimi pracovat. Vytváří se tak předpoklad zdravého vývoje prožívání těhotenství 
a poporodního období.

Důležité
I v době, kdy počítáte dny do hranice viability, i v době, kdy čekáte na další výsledky 
a vyšetření – vždy zkuste svému miminku posílat co nejvíce lásky.
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Každé dítě je jedinečné
PhDr. Daniela Sobotková, CSc.
Lektorka pro hodnocení psychomotorického vývoje dětí raného věku

Zbývá mi ještě upozornit, že podobně jako je každý rodič jiný, tak i každé děťátko si 
přináší na svět určitou výbavu vlastností a dispozic. Každý nový človíček je tedy od 
samého začátku jedinečnou bytostí.

Odlišnosti v chování dětí

Některé děti jsou například velcí spáči a zbývá jim pak méně času na dobu bdění. 
Značná rozdílnost je i v plačtivosti dětí. Jsou miminka, která pláčou více než jiná, 
přičemž jejich plačtivost může být častá, ale trvat krátce, nebo mohou plakat méně 
často, ale zato v dlouhých úsecích neutišitelného pláče, což trápí rodiče nejvíce.

Protože je každé dítko jiné, liší se i ve svých reakcích na různé podněty, což je tře-
ba brát v úvahu, když o ně pečujeme. Některé děti mohou být velice citlivé na hlasité 
zvuky nebo i řeč, kdy jsou pak neklidné a mohou se rozplakat, zatímco jiným hla-
sitost nevadí. Podobně je tomu např. i s odlišnou citlivostí na intenzitu světla a další 
podněty. Některé se snáze unaví při určitých činnostech, jiné děti mají naopak větší 
výdrž. Také reakce na sociální kontakt s rodiči mohou být různé – některé děti se ho 
nemohou nabažit a jiné mají rády spíše klid či se raději věnují hračkám, které mají 
zavěšené nad hrudníčkem a mohou se jich postupně dotýkat ručkama.

Z toho vyplývá, že to, co je pro jedno děťátko velmi vhodným výchovným postu-
pem, pro druhé může být postupem méně vhodným až necitlivým, což by mohlo 
nepříznivě působit na jeho vývoj. Proto je tak důležité, abyste dobře pozorovali 
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chování svého miminka a poznávali jeho individuální charakteristiky. Jen tak zjistíte, 
jaké podněty se mu líbí a za jakých podmínek je spokojené, nebo naopak nespoko-
jené. Na těchto svých znalostech pak můžete při své rodičovské péči budovat a roz-
víjet u svého potomka pocity jistoty a bezpečí, které patří k základním potřebám 
každého dítěte a jsou podmínkou jeho dalšího úspěšného vývoje.

Individuální rychlost vývoje a „korigovaný věk“

Individuální rozdíly se také týkají toho, jakým tempem vývoj pokračuje. Navíc u ně-
kterých dětí nemusí být vývojové tempo stejné ve všech oblastech – může být např. 
pomalejší v pohybovém vývoji, zatímco v ostatních oblastech je rychlost vývoje 
normální. Bývá to časté právě u předčasně narozených dětí, které jsou drobnější 
a potřebují více času, než zesílí.

Při sledování vývoje děťátka odborníky se rodiče nedonošených dětí setkají s ter-
mínem „korigovaný věk“. Korigovaný věk se vypočítá z kalendářního věku tak, že se 
od něho odečte doba, o kterou se dítko narodilo dříve, než byl předpokládaný termín 
porodu. Vyšetřuje-li se např. dítko ve stáří 5 měsíců po narození (jeho kalendářní věk), 
ale přitom přišlo na svět o dva měsíce dříve před očekávaným termínem porodu, je 
jeho korigovaný věk 3 měsíce, tj. o dva měsíce, o něž se narodilo dříve, nižší. Je tomu 
tak proto, že centrální nervový systém dítěte, který řídí psychické i motorické procesy, 
vyzrává určitým tempem, které nemůže být náhle urychleno předčasným příchodem 
na svět. Kdy vaše děťátko tuto „nezralost“ dohoní, nelze jednoznačně říct, je to opět 
velice individuální. Obvykle se věková korekce počítá do věku dvou let. U dětí, které 
se narodily extrémně nezralé nebo byly více nemocné, to může být i déle.

S postupujícím vývojem, kdy si děti osvojují stále nové dovednosti, rozvíjejí se je-
jich schopnosti a repertoár jejich chování je stále bohatší, budou individuální rozdíly 
mezi dětmi větší a větší. Některé dítko začne brzy chodit, jiné začne záhy říkat první 
slůvka a další vynikne třeba v sociálním chování. Pamatujte, že na každém děťátku 
lze najít vždy něco pěkného, za co si zaslouží náš obdiv.

Vy, jako rodiče předčasně narozeného miminka, si také zasloužíte velkou pochva-
lu, jak jste vše dosud zvládli. Vždyť žít často v nejistotě, jaký bude osud vašeho mi-
minka, je velmi náročné a vysilující. Předčasně narozené děti jsou ale velcí bojovníci, 
zejména pokud mohou čerpat sílu a energii od svých milujících rodičů. Myslete na 
to a pečujte také o sebe. Věnujte čas svému spánku, zdravé stravě a relaxaci. To ale 
už bylo řečeno a mně nezbývá než doufat, že si to vezmete k srdci.

Přeji vám, abyste se radovali z každého drobného pokroku vašeho děťátka, spo-
lečně si takovou radost zasloužíte a vše pak jde lépe. Věřím, že péče o vaše miminko 
vám přinese plno tvůrčích nápadů při jeho výchově a hodnotné osobní obohacení 
ve vašem životě.
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Klinicko-psychologická péče
mgr. Hana Jahnová
Dětská klinická psycholožka na neonatologickém oddělení
FN Brno

Klinicko-psychologickou péči v rámci perinatologického centra poskytuje klinický 
nebo dětský klinický psycholog. Pro potřeby tohoto článku jsou tyto profese souhrn-
ně uvedeny pod označením „psycholog“.

Jsme si vědomi, že klinicko-psychologických pracovišť, kde se psychologové za-
bývají dynamikou psychického vývoje v raném dětství, jeho diagnostikou a případně 
terapií je potřeba více. Víme, že je potřebné vzdělat další odborníky, které samy také 
vzděláváme, a vytvořit dostupnější síť psychologických služeb, aby mohlo docházet 
k další podpoře mentálního zdraví předčasně narozených dětí v raném období 
života, kdy je pomoc nejúčinnější.

Dovolím si představit část textu analýzy, jejíž hlavní autorkou byla paní PhDr. Da-
niela Sobotková, CSc., která stála u zrodu Nedoklubka, a já jsem byla spoluautor-
kou. Analýzu „Péče o předčasně narozené děti a jejich rodiče“ jsme vytvořily v roce 
2014 pro České zdravotnické fórum. Z této analýzy si vám dovolím představit tu část, 
které se týká akčního plánu poskytování klinicko-psychologické péče předčasně 
narozeným dětem, neboť i po 6 letech od zveřejnění jsou doporučení vyplývající 
z ní stále aktuální.

Akční plán poskytování klinicko-psychologické péče předčasně 
narozeným dětem

V jakých oblastech usilujeme o zavedení a o rozšíření péče a proč
1) Naším cílem je zahrnout péči psychologa o předčasně narozené dítě do běžných 

činností na jednotkách intenzivní a resuscitační péče pro novorozence (JIRPN) 
a odděleních intermediární péče.

2) Je připravována koncepce dlouhodobého sledování předčasně narozených dětí 
a jejich rodičů.

3) Zasazujeme se o zavedení uznávaných standardizovaných psychologických 
metod pro hodnocení chování dětí raného věku a jejich rodičů, včetně metod 
screeningových.

Kde je nutnost změny urgentní
1) Za urgentní považujeme všechny tři body zmíněné výše.

PODPORA  RODIN
PSYCHOLOGICKÁ PODPORA



345

Očekávána pozitiva navrhovaných změn

V době hospitalizace pro předčasně narozené děti:
Optimální stimulace nervové soustavy a podpora adekvátního chování a tím i rych-
lejší zlepšování zdravotního stavu.

V době hospitalizace pro rodiče:
Podpora psychického stavu rodičů a rodičovských kompetencí, jakožto základu pro 
senzitivní, synchronní interakci (vzájemný kontakt) s dítětem.

Po propuštění pro předčasně narozené děti:
1) Podporující péče o adaptivní chování, emoční vyrovnanost a budování zdravé 

citové vazby, jakožto základu odolnosti a obrany proti psychopatologii a proti 
dalším zdravotním komplikacím v pozdějším věku.

2) Díky optimální stimulaci dobrý průběh duševního a tělesného vývoje, což snižuje 
pravděpodobnost pozdějších problémů v době školní docházky.

Po propuštění pro rodiče:
1) Podpora odolnosti a stability psychického stavu rodičů a senzitivní, synchronní 

interakce s dítětem, jakožto základu pro upevnění citové vazby.
2) Hlubší porozumění individuálním projevům dítěte a jeho vývoji, což je základem 

pro optimální stimulaci psychického vývoje dítěte.

Jaká jsou současná úskalí změny péče a proč
1) Je to problematika ekonomická – dána limitovaností finančních prostředků v pe-

rinatologických centrech.
2) Často převládá názor, že práci psychologa mohou suplovat jiné profese (neo-

natolog, neurolog, pediatr, fyzioterapeut, dětská sestra). Domníváme se, že to 
pramení z neporozumění práce psychologa a z nedocenění přínosů jeho práce 
pro vývoj dítěte.

3) Aktuální počet psychologů plyne z nezkušenosti naší společnosti vnímat období 
raného věku jako zásadní a důležité období pro vývoj dítěte.

4) S tím úzce souvisí i dosavadní současná poptávka perinatologických center po 
této profesi a chybějící pracoviště zaměřená na prevenci duševního zdraví dětí 
raného věku

Jaká změna je reálná a jaká je ideální v našich podmínkách
V současné době je reálné zajistit pozici jednoho psychologa v každém perinato-
logickém centru. Za ideální považujeme, aby v každém perinatologickém centru 
působili dva psychologové: jeden pracující přímo na odděleních (JIRPN či interme-
diární péče), druhý působící v neonatologické ambulanci.
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možnosti mezioborové komunikace
1) Navrhujeme, aby v perinatologických centrech byl psycholog členem neonato-

logického týmu, protože vzájemná každodenní komunikace všech členů týmu je 
nezbytná.

2) Jsme přesvědčeny, že následná péče o předčasně narozené děti by se měla 
odehrávat v centrech komplexní péče při perinatologických centrech, kde jsou 
zastoupeni různí odborníci včetně psychologa. Jen tak je možné docílit vzájem-
ného úzkého mezioborového propojení.

Při četbě tohoto textu se pozorný rodič možná ptá, proč píši do této knihy tyto „tech-
nické“ informace. Někteří z vás mají nebo měli možnost zažít spolupráci s klinickým 
psychologem perinatologického centra. Tuto jedinečnou možnost bohužel nemají 
všichni rodiče předčasně narozených dětí, neboť každé perinatologické centrum 
nemá ve svém týmu psychologa. Cíleně a dlouhodobě za naši profesní odbornou 
organizaci jednáme s příslušnými úředníky na Ministerstvu zdravotnictví. Již se nám 
podařilo zajistit projekt vzdělávání, díky němuž bude kvalifikováno více dětských 
klinických psychologů. Mimo jiné spolupracujeme s pacientskými organizacemi, 
apod. Těmito aktivitami podporujeme obor dětské klinické psychologie, včetně na-
výšeného počtu dětských klinických psychologů.

Moje dlouhodobá zkušenost v péči o předčasně narozené děti svědčí o tom, že 
rodiče, kteří psychologickou či psychoterapeutickou péči využili, pocítili její přínos. 
Proto ty z vás, kteří tuto zkušenost dosud nemáte, ráda povzbudím, abyste si v prů-
běhu hospitalizace vašeho dítěte kontakt s psychologem vyžádali. Tato péče je ur-
čitým způsobem dostupná v rámci každé fakultní nemocnice. Kliničtí psychologové 
působící na oddělení klinické psychologie mohou na vyžádání poskytovat konziliární 
péči také na neonatologii.

Upřímně si přeji po mnoho let, aby se klinický psycholog tím, že je rodiči vyžado-
ván, stal přirozeně neodmyslitelnou součástí neonatologického týmu. Jsem vděčná 
za osobní zkušenost s neonatology, kteří mě do svého týmu přijali a na různé úrovni 
se mnou spolupracují. Dovolila jsem si přiblížit náš pohled na cestu, po které jsme 
se vydali. A děkuji, že nás Nedoklubko na této cestě doprovází, že kráčíme spolu.
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Jak to zvládnout?
Ing. markéta Řehořová, mUDr. Kateřina Fialová, Ph.D.
Maminky předčasně narozených dětí, koordinátorky Nedoklubka

Důvěřujte sama sobě i lékařům, udělají to nejlepší pro vás i vaše miminko. Nic si 
nevyčítejte, není to vaše vina, nikdo za to nemůže. Nepomůže vám přemýšlet nad 
tím, co a proč se stalo nebo co se bude dít dál. Důležité je, co se děje teď, na to 
soustřeďte své síly.

Lékaři jsou na takové situace připraveni, na jednotce intenzivní péče o vás už 
pravděpodobně ví. Jsou tam, aby se postarali o vaše miminko od prvního momentu. 
Jak budete vy a vaše miminko dlouho v nemocnici, záleží na mnoha okolnostech. 
Netrapte se věcmi, které nemůžete ovlivnit, snažte se dělat, co se v dané situaci dá. 
Naslouchejte zdravotníkům a na všechno se ptejte. Až bude vaše miminko do dlaně 
na světě, bude potřebovat čas a péči, aby mohlo dozrát a vyrůst. Buďte trpělivá, 
neupínejte se na to, čeho se bojíte, ale představujte si naopak to hezké.

První návštěva na neonatologii bude náročná, sestřičky i lékaři na vás nahrnou 
spoustu důležitých informací a budou po vás chtít, abyste se zapojila do péče o své 
miminko, které vás bude potřebovat. I první týdny budou náročné, ale jednou přijde 
den, kdy budete vědět, že už bude jen lépe.

Pečovat o miminko budete postupně víc a víc, sestřičky vám se vším pomohou. 
V prvních dnech od nich dostanete léčivý balíček Nedoklubka, ve kterém najdete in-
formace a příběhy, které vám mohou pomoci v těžkých chvílích. Pokud byste ho od 
nich nedostala, nebojte se si o něj říct, anebo nám napište a my vám ho do nemoc-
nice doručíme. Nebojte se na cokoliv zeptat a nebojte se věřit, že bude zase dobře.

Myslíme na vás a posíláme devatero nedoklubích sil, abyste ty náročné chvíle 
dobře zvládli.

Jsme tu pro vás 

Zvolte si vítězství

To, co odděluje vítěze od poražených, úspěšné od neúspěšných, šťastné od nešťast-
ných… není náhoda, hloubka problémů nebo množství potíží. Ne, ne. Je to nastavení 
mysli. A je to vnitřní síla se po pádu vždy zvednout a jít dál.

Zkuste změnit svůj úhel pohledu, zkuste změnit otázku „Proč se mi to stalo?“ na 
otázku „Co mi to má dát?“

Zkuste zaměnit strach za lásku. Není to jednoduché, jasně že ne… Ale je to možné.
A tam, kam dáte pozornost, to vždy poroste.
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Pocity viny a výčitky

Pocity viny a výčitky přijdou. Neohlášeny a nezvány přijdou a vkradou se do mysli. 
Přijdou strach, úzkost, obavy. Přijdou otázky „Proč se to děje? Proč zrovna já? Co 
jsem udělala špatně? Co když nedonosím svoje miminko až do konce? Co bude 
dál? Bude v pořádku?“

Pohledy zpět a pohledy vpřed, které s sebou v závěsu potáhnou strach, úzkost, 
beznaděj… Ale je to součást procesu a je to v pořádku. Jen se tím nenechte zastavit.

Jak řekl C. S. Lewis: „Jít zpátky a změnit začátek už nemůžeš, ale vždy můžeš začít 
tam, kde jsi, a změnit konec.“ A tak přijměte to, co je, co se teď děje. Nebojujte, nervěte 
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se, ale přijměte to. Nechte plavat minulost, je to svodidlo do slepých ulic. Ale naopak 
v sobě posilujte víru v to, co přijde. V tom je vaše síla. A pamatujte: Není to vaše vina!

Emoce

Mít předčasně narozené miminko je zkušenost, na kterou vás nic dopředu nepřipra-
ví. Je to šok. Velká bezmoc a nejistota vám svírají hrdlo každou chvíli… Uvnitř cítíte 
obrovskou lásku a strach zároveň, naději i zklamání, touhu i zoufalství… Ale dovolte 

S maličkým miminkem se narodila obrovská láska. Láska vše prostupuje.  
Nechme ji přijít a působit. Díky lásce se miminko rychleji uzdravuje a sílí.

Odhodlání znamená spoustu energie. Vše zvládnout, vyrůst, dívat se na svět 
zpříma, nebát se a objevovat. Odhodlaně vítám každý nový den!

Miminka do dlaně jsou ti největší bojovníci na celém světě, mají bojovnost lvů. 
A bojovníci se nevzdávají. Nikdy.

Věříme na zázraky, na šťastný konec, na to, že člověk, i když je maličký, dokáže 
cokoliv. Víra, že to společně dokážeme, má velkou sílu.

Důvěra je důležitá. Provázíme tě životem a důvěřujeme ti, že si poradíš s každou 
situací, nástrahou, překážkou. Jsme tady pro tebe už napořád.

Poznáváme nový svět, svět hadiček, přístrojů, bílých plášťů, bolesti, lásky, nových 
přátelství a nesdělitelných pocitů. Cítíme porozumění s ostatními rodiči.

Učíme se vidět věci takové, jaké doopravdy jsou. V pokoře je obrovská síla.  
Pokora nám pomáhá bojovat. Díky ní dokážeme pohnout světem.

Poděkování a vděčnost znamená schopnost vidět zázraky v každém okamžiku 
našeho života.

Laskavost je sestrou lásky. Nepřestáváme děkovat zdravotníkům za jejich 
laskavost, kterou věnují nejen miminkům, ale i rodičům.

První dny a týdny po narození mohou miminka provázet komplikace. Naděje nám 
dává světlo a sílu, abychom dále vytrvali a nevzdávali se.

Radujeme se z každé maličkosti, z každého drobného úspěchu, z malých krůčků, 
které nás posouvají blíže k velké radosti.

Nemusíme být dobří ani silní, přesto můžeme ve svém nitru cítit hluboké vnitřní 
teplo, oheň, co rozhoří srdce našich blízkých, živou vodu, co uzdravuje, i touhu 
života a život samý. To je podivuhodná síla života.
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si to. Dovolte si užít ty hezké i ty méně hezké nebo zcela nehezké emoce. Prožijte 
je a propusťte je. Je to naprosto normální, je to součást procesu a je to v pořádku.

Strach

Možná vás svírá tak, že nemůžete popadnout dech… Ale zkuste ho vnímat a při-
jmout jako doprovod na vaší nové cestě, je to úplně v pořádku. Jen se jím nenechte 
zastavit. Vždyť strach sám nám jen říká: „Buď připraven na změnu!“ A pokud se 
ztrácíte v překladu nebo si to překládáte jako „buď připraven na ztrátu“, vede to 
většinou k tomu, že vám strach úplně zahalí mysl a sváže ruce. Co takhle překlad: 
„Buď připraven na růst“…?

Nebojujte se svou situací, přijměte ji. Možná teď vůbec netušíte, jak to zvládnete, 
a pochybujete, ale to vůbec nevadí. Hledejte cestičky, co můžete udělat, aby vám 
v dané situaci bylo líp. Protože emocionální pouto mezi vámi a vaším miminkem 
je velmi silné a funguje i přes bříško. Položte svou dlaň na bříško tak, jak to ostatně 
děláte pořád, a nalaďte se na toho drobečka uvnitř… Je to krásná terapie pro něj 
i pro vás.

Láska léčí

Bojíte se milovat. Jasně že jo. Přijměte to a žádné výčitky, prosím. Láska je tako-
vá vaše jistota v dobách nejistoty. A taky vaše nejmocnější zbraň a další léčebný 
prostředek. A jak bude postupně odcházet strach, bude přicházet víc a víc lásky. 
Protože tam, kde je láska, není strach. Milujte…

Víra

Láska společně s vírou umí zázraky a jsou podstatnou součástí toho, jak zvládnete 
těžké chvíle. Člověk je jediný tvor, který je schopen vizualizace. Je jediný tvor, který si 
myšlenkou umí přivodit vyplavení jedné kouzelné molekuly – dopaminu, hormonu, 
který hraje zásadní roli ve vzniku motivace, emocí, v systému potěšení a odměn 
a způsobuje vznik příjemných pocitů. Není to o tom, že se hned začnou dít věci, které 
si představujete… Je to o tom, jak vnímáte náročné situace. Vyšší hladiny dopaminu 
také zesilují vaši citlivost na „benefity“ dané situace, namísto toho, co „utratíte“, čímž 
zvedají vaši motivaci. Získáte úplně jiný filtr na příjem informací, díky tomu reagujete 
na podněty jinak – a od toho se pak odvíjí i vaše výsledky. Když se něco nevede, 
dejte mozku signál pro vyplavení dopaminu třeba jen tím, že si řeknete, že tohle 
nakonec povede k něčemu moc dobrému. A ono povede. Protože kam dáte energii, 
tam to vždycky poroste…

A tomu věřte!
Zázraky mají jednu úžasnou vlastnost – stávají se. Tak věřte na zázraky!
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Kdo nezažil, nepochopí

I když je toho o předčasně narozených miminkách napsáno hodně, kdo to nezažil, 
jen těžko pochopí, jak náročná situace to je. Nezlobte se na své okolí, pokud to ne-
chápe a ve vašich očích třeba zlehčuje. Naopak hledejte ty, kteří to zažili, prožili, ví 
a chápou. A od těch se inspirujte!
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Co je to vlastně rizikové těhotenství?
mUDr. Hana Hrbáčková
Gynekolog-porodník
Praha

V současné době se často mluví o tom, zda je těhotenství rizikové či fyziologicky 
probíhající, a někdy pacientky samy sebe označují za rizikové z různých důvodů – 
bohužel někdy i pouze kvůli pracovní neschopnosti.

Hned na začátku těhotenství by měl obvodní gynekolog rozdělit těhotné do třech 
kategorií – fyziologické, rizikové (o nichž se budeme více rozepisovat níže) a pato-
logické těhotenství.

U fyziologicky probíhajících těhotných není předpokládáno riziko komplikací 
v průběhu těhotenství – jedná se o mladé, zdravé pacientky bez zatěžující osobní 
anamnézy, s jednočetným těhotenstvím. Tyto ženy jsou pak sledovány v průběhu 

běžných gynekologických kontrol 
obvykle u svého gynekologa.

Ostatní dvě podskupiny – tedy 
rizikové a patologické těhotenství – 
pod sebou skrývají široké množství 
diagnóz. Je pravda, že pacientek, 
které do této skupiny spadají, při-
bývá. Je to dáno postupem mo-
derní medicíny, kdy jsou například 
i chronicky nemocné pacientky 
dlouhodobě dostatečně dobře 
kompenzovány tak, aby moh-
ly otěhotnět. Celé těhotenství pak 
navštěvují širokou paletu specia-
listů, kteří dbají co nejvíce pečlivě 
o zdraví nastávající maminky tak, 
aby donosila své miminko pokud 
možno do termínu za co nejlepších 
podmínek pro vlastní zdraví.

Další skupinou, o kterou se rizi-
kové těhotné rozrůstají, jsou paci-
entky, které otěhotněly v rámci péče 
center asistované reprodukce. 
Často se jedná o starší pacientky, 
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pacientky s vícečetným těhotenstvím (dvojčata a vícerčata) a pacientky, které mají 
opakované těhotenské neúspěchy.

Nesmíme opomenout ani vzrůstající trend obezity, která se negativně podílí na 
těhotenských patologiích – ať už se jedná o těhotenskou cukrovku, či vyšší riziko 
preeklampsie.

Ostatní diagnózy často vyplývají na povrch až v průběhu těhotenství – buď z pří-
činy samotného miminka (objevení vývojových odchylek, případně vývojových vad, 
opožďování v růstu atd.), nebo z příčiny maminky (HELLP syndrom, preeklampsie, 
infekční onemocnění v těhotenství, zjištění různých druhů protilátek, myomy na dě-
loze atd.).

Komplikace u matky se pak často přenáší i na její plod, a proto je třeba, aby byly 
těhotné vždy informovány pravdivě a úplně o podstatě komplikace, jejích rizicích 
pro jejich vlastní zdraví i jak může ovlivnit jejich dítě. Hlavně ale – co mohou dělat 
pro to, aby s lékařem co nejlépe spolupracovaly. Je smutné vidět například těhotnou 
pacientku, jejíž placenta chronicky dlouhodobě nefunguje z důvodu silné závislosti 
na kouření, jak při hospitalizaci právě pro tuto diagnózu stojí opřená o budovu po-
rodnice a stejně dále pokračuje v kouření.

V případech rizikového a patologického těhotenství je tedy více než kdy jindy na 
místě úzká spolupráce celého porodnického a pediatrického týmu spolu s rodiči 
očekávaného miminka a případně dalšími specialisty. Právě díky dobré spolupráci 
je možné mít lepší výsledky celého těhotenství (jeho prodloužení, možnost vedení 
porodu vaginálně), a tím i spokojené pacientky a jejich rodiny.
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Jak předejít ohrožení těhotenství 
předčasným porodem?

Doc. mUDr. Jiří Dort, Ph.D.
Primář novorozeneckého oddělení
FN Plzeň

mUDr. Andrea Pašková, Ph.D.
Lékařka Centra fetální medicíny a oddělení ultrazvukové diagnostiky
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

mUDr. Kateřina Fialová, Ph.D.
Doktorka lékařské fyziologie
Brno

Je potřeba předeslat, že zázračný recept na udržení těhotenství obecně není, proto-
že příčin ohrožení těhotenství je mnoho a některým se bohužel preventivně vyhnout 
ani nelze, tedy nejsou preventabilní, a jejich řešení už spadá do oblasti medicíny. 
Každopádně prevence má i tak svůj velký význam.

Správná otázka tedy zní: „Čemu bych se mohla a měla vyhnout, abych neohro-
zila své dosud normální těhotenství?“ Nebo „Co mohu udělat pro to, abych udržení 
těhotenství a vývoj miminka podpořila?“

Možnosti jsou následující:

1) Omezit psychickou zátěž na minimum
Pracovat se stresovými situacemi tak, aby neměly vliv na těhotenství a jeho 

průběh. Vhodné postupy jsou například zklidnit se, omezit pracovní povinnosti jak 
doma, tak v práci, relaxační cvičení, meditace, poslech relaxační hudby, těšení se 
na miminko, promlouvání k němu, říkání si o pomoc. Vědomě předcházet situa-
cím, které způsobují zbytečnou psychickou nepohodu, jako například sledování 
TV zpravodajství, popřípadě některých dalších programů.

Jak ovlivňuje psychická nepohoda a stres průběh těhotenství?
Odpočinek a stres jsou důležitými faktory během těhotenství. Gravidita zna-

mená velkou zátěž pro ženu a její tělo. Jakákoliv psychická nebo fyzická zátěž 
během těhotenství znamená zvýšenou zátěž.

Ve vyšším stupni těhotenství již dítě vnímá některé podněty z vnějšího prostředí. 
Dítě je vysoce senzitivní a vnímá, jestli je chtěné a milované už od počátku, nebo 
zda je to naopak. Je zřejmé, že pokud jde jen o krátkodobý stres, kterému je 
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budoucí maminka vystavena, je dítě před jeho negativním vlivem chráněno. Po-
kud je působení stresu dlouhodobější, stoupá hladina stresových hormonů v těle 
matky i plodu.

Těhotným ženám, které jsou v dlouhodobém stresu, doporučujeme konzultaci 
psychologa, doporučuje se zkoušet relaxační techniky, uvědomit si důležitost 
psychického i fyzického uvolnění těhotné ženy. Velmi důležitá je pevná vazba 
mezi matkou a dítětem, která dokáže usměrnit i negativní efekty dlouhodobého 
stresu.

2) Omezit intenzitu tělesné aktivity
Vyloučit za prvé aktivity, kdy srdeční frekvence maminky dosahuje vysokých 

hodnot, například běh, kardio cvičení, HIIT apod., a za druhé také pohybové 
aktivity s možností pádu, nárazů, otřesů. Velmi doporučované a prospěšné jsou 
chůze nebo relaxační cvičení. To vše může přinášet jak fyzickou, tak psychickou 
pohodu.

Jak ovlivňuje průběh těhotenství a vývoj plodu opakovaná sportovní zátěž?
Škodlivá může být zejména taková zátěž, která již překračuje aerobní práh, to 

znamená, že je ve svalech nedostatek kyslíku a tvoří se laktát. Při takové zátěži 
pracující svaly spotřebovávají množství kyslíku, který se pak nedostává v děloze 
pro plod, který v důsledku může být ohrožen poruchou růstu a vývoje důležitých 
orgánů, mozku na prvém místě.

3) Zaměřit se na kvalitní přirozenou stravu a suplementaci (doplňky stravy).
Těhotným ženám prospívá úplně stejná zdravá strava jako všem ostatním. 

Ideální je, když jí žena dlouhodobě kvalitně a ve své zdravé stravě dál pokračuje. 
Doporučuje se doplňovat individuálně potřebné živiny, ideálně při klinicky ově-
řeném nedostatku nebo při riziku nedostatku na základě stravovacího omezení 
či nemoci. V těhotenství se zvyšuje potřeba některých živin a vitamínů, a proto 
se doporučuje je doplňovat, zejména vitamín D, omega-3 mastné kyseliny, jód 
a kyselinu listovou.

Jaké důsledky má na vývoj plodu nedostatek vitamínu D a omega-3 mastných 
kyselin?

Rozvíjející se mozek miminka vstřebá 50 % molekul mastných kyselin, které jsou 
součástí rybího tuku (tzv. omega-3 mastné kyseliny), a pokud je jich v mateřském 
těle nedostatek, je to spojováno s rizikem předčasného porodu a špatným vý-
vojem mozku a nervové soustavy u dítěte. Nedostatek vitamínu D se zase podílí 
(spolu s dalšími faktory) na rozvoji vysokého krevního tlaku, riziku preeklampsie 
a předčasného porodu.

4) Dbát na spánkovou hygienu a kvalitní odpočinek.
Spěte nejlépe 7–9 hodin a dopřejte si odpočinek, kdykoliv cítíte, že jste unavená.
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Jak ovlivňuje nepravidelný nebo nekvalitní spánek vývoj plodu?
Poruchy spánku jsou velmi častým problémem těhotných žen, až 88 % těhot-

ných žen trpí nespavostí.
Kvalitní spánek je v těhotenství nesmírně důležitý, aby se vše zdárně vyvíjelo 

a žena zvládala zvýšené metabolické nároky. Pokud žena dobře spí, je to jed-
noznačně pozitivní. Miminko a maminka jsou propojeny.

Nedá se úplně říct, že když bude žena v těhotenství hodně spát, bude i mimin-
ko po porodu hodně spát. Na spánek miminka má vliv mnoho věcí. Většinou však 
dětem vyhovuje, když má den, tedy i spánek, nějaký rytmus. Když se nespí jednou 
do jedenácti dopoledne a jindy do šesti ráno a stejně tak s usínáním.

5) Omezit užívání léků.
Během těhotenství by se měly užívat jen ty léky, které jsou opravdu nezbytně 

nutné. Pokud užíváte léky dlouhodobě, léčbu vždy konzultujte s lékařem. Může 
vám doporučit jiné a vhodnější alternativy léků, které budou mít stejný účinek. 
Při užívání volně dostupných léků zvažte poměr mezi prospěšností a riziky. Při 
nasazování nového léku se vždy poraďte s lékařem nebo lékárníkem. Stejně tak 
ne všechny bylinné směsi jsou během těhotenství vhodné. Doporučují se přímo 
namíchané bylinky nebo čaje pro těhotné.

6) Ukončit škodlivé návyky jako kouření, nadměrné pití kávy, pití alkoholu, užívání 
drog!

Skutečně mají těhotné spát na levém boku?
MUDr. Andrea Pašková, Ph.D.

V těhotenství bývá často doporučováno spaní právě na levém boku. Proč je to vý-
hodné? Čím se liší oproti spánku na boku pravém?

Spaní na levém boku zlepšuje krevní oběh dítěte, a tím také jeho výživu z pla-
centy matky. Poloha na levém boku také napomáhá ledvinám efektivně odvádět 
přebytečné nebo škodlivé látky a tekutiny z těla. Děloha leží v naprosté většině 
případů v pravé polovině břicha. Vpravo „běží“ hlavní céva, která odvádí krev 
z dolní poloviny těla, tzv. dutá žíla. Pokud by těhotná spala na pravém boku nebo 
na zádech, mohlo by dojít k útlaku této důležité žíly a zpomalil by se odtok krve 
z placenty.

Do spánku na levém boku v těhotenství se ženy nutit nemusí, výjimkou jsou rizi-
ková těhotenství. Žena má spát v takové poloze, která je jí co nejpohodlnější a při-
nese jí klidný a co nejméně rušený spánek, k tomu napomůže i polohování pomocí 
polštářů. I tak je závěr těhotenství často spojen s nespavostí. Ta však nemá žádný 
vliv na plod, který má svůj vlastní rytmus spánku a bdění.
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Lze se dočíst o tom, že se nedoporučuje, či je dokonce nebezpečný spánek na 
zádech. Jaká rizika hrozí a jaká je jejich pravděpodobnost? Při poloze na zádech 
ve třetím trimestru hrozí stlačení velké duté žíly, která vede krev z dolní poloviny těla 
zpět k srdci a prochází vpravo od dělohy. Může nastat pocit nevolnosti a dušení. 
Děloha stlačuje močový měchýř a velké břišní cévy, takže krevní oběh je narušen 
a dýchání ztíženo. Jestliže ale zrovna žena nerodí, nemusí mít v tomto směru žád-
né obavy. Už vůbec není nutné obávat se toho, že se ve spánku na záda přetočíte 
nevědomky. Výjimkou jsou jen velmi riziková těhotenství (vysoký tlak, problém s led-
vinami, ohrožení plodu), kdy se doporučuje spát na levém boku.

Je v těhotenství nebezpečné spát na břiše? Jakmile jsou rozměry i hmotnost plodu 
větší, může se zdát spánek na břiše nepříjemný, nebo dokonce technicky nemožný.

V prvním trimestru těhotná pociťuje nepřekonatelnou potřebu spánku v libovolné 
denní době. Tento jev je častý a běžný. Jeho příčinou jsou hormonální změny, jimiž 
prochází organismus. Druhý trimestr je obdobím zklidnění ve všech směrech. Tyto 
skutečnosti přispívají k vytvoření pocitu uspokojení, který napomáhá ke klidnému 
spánku. Tím spíše, že žena ještě může spát v libovolné poloze, včetně polohy na 
břiše, plod se přizpůsobuje jakékoliv pozici a v žádné není stlačen tak, aby byl ome-
zován. Od pátého nebo šestého měsíce tyto ideální podmínky pomalu mizí. Těhotná 
obtížně hledá pozici pro pohodlný spánek, v noci ji trápí křeče, zdá se jí hodně snů, 
popřípadě ji budí pohyby děťátka. To vše jasně vysvětluje, proč je závěr těhotenství 
často spojen s nespavostí.

Poruchy spánku v těhotenství jsou zcela normální a velmi časté. Jde většinou 
o důsledek úzkosti, stresu, hormonálních výkyvů a v neposlední řadě i tělesného 
nepohodlí. Jak těhotenství postupuje, je stále těžší najít pohodlnou pozici, ve které 
by se žena mohla vyspat.

Pokud jsou potíže se spánkem jen mírnějšího rázu, je možné se je pokusit utišit 
pomocí bylinných čajů. Vhodný je kozlík lékařský (kořen), v lékárnách je možné kou-
pit i kozlíková dražé, a meduňka lékařská (nať). Dobrá čajová směs pro uklidnění je 
z kozlíku, meduňky a máty peprné ve stejném poměru. Vhodné je použití přírodní 
kosmetiky – éterické oleje přinášejí tělesnou úlevu, harmonizují psychiku a emoce. 
Pomůže i masáž.

Tipy pro dobrý spánek v těhotenství
V průběhu dne zásobujte své těhotné tělo spoustou tekutin, ale než se vypravíte 
do postele, příjem tekutin utněte. Bude se vám lépe spát a přitom snížíte frekvenci 
nočního močení.

Pokuste se najít cvičení, které byste mohla praktikovat pravidelně. Uděláte tak 
dobrou věc i pro svou krevní cirkulaci a redukujete noční křeče nohou. Cvičení sni-
žuje stres a úzkost.

Snažte se v těhotenství vybudovat stálou a příjemnou večerní rutinu, která uvolní 
vaše tělo a připraví jej na nadcházející spánek. Může to být šálek čaje, kapitola 
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z oblíbené knihy, horká sprcha nebo třeba masáž ramen, kterou vám poskytne váš 
partner. Pevný každodenní rituál vám pomůže uvolnit se a lépe usnout. Pokud máte 
v těhotenství problémy s pálením žáhy, spěte s hlavou podloženou polštáři. Vyhýbej-
te se kořeněným, kyselým a smaženým jídlům, která mohou symptomy zhoršovat.

Pokud se nevyspíte dostatečně v noci, zdřímněte si během dne. Stačí si najít 
klidné místo, na kterém si půl hodiny během dne zdřímnete a redukujete tak únavu. 
Kupte si polštáře (buď speciální pro těhotné, ale vystačíte si i s běžnými), které va-
šemu měnícímu se tělu poskytnou žádoucí oporu. Většině těhotných vyhovuje spát 
na straně s jedním polštářem pod kolenem a dalším pod břichem.

Samozřejmostí je úplná eliminace kofeinu a alkoholu, které nejenže škodí plodu, 
ale způsobují také nespavost. Pokud máte problémy s nevolností, jezte do polosyta 
a vyvarujte se dlouhých intervalů mezi jednotlivými jídly.
 (Řeháková, 2016)
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mýty a pověry o předčasném porodu
Zeptali jsme se gynekoložky  
mUDr. Hany Hrbáčkové

Když chybí plodová voda před hranicí životaschopnosti, miminko 
nemá žádnou šanci se narodit?

Pokud v děloze není žádná plodová voda, často není to, co nás nejvíce trápí, její ne-
přítomnost, ale příčina, proč vůbec chybí. Pokud je příčinou předčasný odtok plodo-
vé vody, chodí maminky na pravidelné ultrazvukové kontroly, zda ještě je přítomno 
alespoň malé reziduum, díky kterému se může miminko v děloze hýbat, které může 
polykat a díky kterému může vyvíjet plíce. V úplně ideálním případě se stane, že má 
pacientka stále negativní zánětlivé markery (tedy nepřítomnost infekce) a voda se 
jakýmsi zázrakem, který si vysvětlujeme slepením plodových obalů, začne stále více 
hromadit. Díky tomu pak může těhotenství pokračovat třeba až do termínu porodu. 
V případě, že je vody v průběhu těhotenství alespoň trochu, těhotenství může pokra-
čovat, ale je zde vyšší riziko poruch dýchání u miminek po porodu kvůli hypoplazii 
plic, případně vyšší riziko deformit končetin (například polohové equinovary – tedy 
špatné postavení v kotnících plodu).

Mnohdy je nepřítomnost plodové vody před hranicí životaschopnosti zjištěna 
z jiných příčin – často kvůli nepřítomnosti obou ledvin miminka. Tento stav je pak 
bohužel po porodu neslučitelný se životem.

Když odteče plodová voda po 24. týdnu těhotenství, musí nastat 
porod během několika dnů?

Při jakémkoli odtoku plodové vody je pacientka přijata k hospitalizaci a pravidelně 
se kontrolují zánětlivé markery (tedy to, zda se v těle nerozvíjí infekce), současně 
se opakuje kultivační vyšetření poševního prostředí, sleduje se i množství plodové 
vody (zda je alespoň malé množství v děloze přítomno). Pacientky v riziku před-
časného porodu dostávají preventivně alespoň ze začátku antibiotika. Dále se 
pak vidí dle aktuálních výsledků. Pokud se zánět v těle nerozvíjí, miminko roste 
a má alespoň malé množství plodové vody kolem sebe, je možné v těhotenství 
dále pokračovat, dokud jsou výsledky takto příznivé. Je samozřejmě ale třeba, 
aby byli rodiče miminka řádně poučeni o vysokém riziku špatného vývoje plic 
a s tím souvisejících komplikací po porodu, případně o dalších rizicích – například 
polohové deformity.
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V případě, že začnou markery zánětu stoupat a v těle maminky se rozvíjí zánět-
livá reakce, přistupuje se pak k porodu dle aktuální situace – buď vaginálně, nebo 
císařským řezem.

Předčasný porod začíná, když budoucí maminka má kontrakce dělohy a začíná 
rodit, nebo jí praskne plodová voda dřív než v termínu porodu.

Co je na předčasném porodu zrádné, je to, že bohužel většina jeho „příznaků“ 
probíhá dlouhou dobu skrytě, a to, co pak pacientky začnou pozorovat, je skutečně 
často až začátek kontrakcí či odtok plodové vody. Vlastní mechanismy předčasného 
porodu ale dle našich informací začínají v řádech dnů, ne-li týdnů před vlastními 
poznatelnými projevy. Jedná se zejména o bezpříznakové zkracování děložního 
hrdla, poruchu imunotolerance mateřského imunitního systému, který přestává to-
lerovat de facto z poloviny cizí plod a rozvíjí zánětlivou reakci.

Stále probíhá velké množství výzkumů, které se snaží včas odhalit pacientky, které 
mají fyziologický průběh těhotenství, ale jsou ve vysokém riziku předčasného poro-
du. Bohužel s větší jistotou tyto pacientky stále nejsme schopni spolehlivě zachytit.

Žena rizikově těhotná musí být v klidu a ležet, aby neporodila dřív?

V dřívějších dobách byla tato poučka tím hlavním, co mohly pacientky v riziku před-
časného porodu pro udržení těhotenství udělat. Být v klidu, moc se nehýbat, a tím 
prodloužit své těhotenství (což se stejně bohužel často nepodařilo). V dnešní době 
máme určité možnosti, jak těhotenství alespoň o trošku prodloužit s pomocí me-
dicíny. Existují chirurgické postupy, například provedení jakéhosi zašití děložního 
čípku (cerkláž), dále pak farmakologické možnosti – podávání léků, které potlačují 
děložní činnost, podávání gestagenů na podporu imunomodulace, a tím potlačení 
rozvoje zánětlivé reakce vedoucí k předčasnému porodu atd.

Samozřejmě je vhodné, aby pacientky byly v co nejlepší psychické pohodě (psy-
chickém klidu), což se, vzhledem k jejich obavám z rizik předčasného porodu pro 
miminko, snadno říká. Je proto vhodné zapojit do péče o těhotnou její rodinu i blízké 
přátele, kteří jí spíše pomohou udržet dobrou náladu a rozehnat chmury.

Stran fyzického klidu je lepší všeho s mírou. Rozhodně se nedoporučuje pohlavní 
styk, který by mohl vést k nástupu děložní činnosti. Ostatní drobné fyzické aktivity 
jsou ale možné a často i vhodné. Rozhodně není ideální, pokud by si pacientka v rizi-
ku předčasného porodu ve 20. týdnu lehla do postele a až do porodu z ní nevylezla.

I silné bolesti břicha v těhotenství jsou obvyklé a nemusí jít 
o komplikaci nebo předčasný porod?

Pokud má pacientka silné bolesti břicha, měla by být vždy vyšetřena lékařem, pro-
tože jakékoli bolesti (a to nejen u těhotných pacientek) by měly lékaře upozornit na 
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riziko probíhajícího patologického stavu. Může se jednat o náhlou příhodu břišní 
(zánět slepého střeva, žlučníku, kamínek putující močovodem atd.), zánětlivý stav 
(zánět slinivky, ledvin, …) či – v případě těhotných – i o počátek předčasného porodu 
nebo HELLP syndromu.

Není tedy vhodné bolesti břicha v těhotenství jakkoli bagatelizovat s tím, že tě-
hotným tuhne břicho, bolí je a že je příčinou například růst dělohy.

Jsou otoky v těhotenství opravdu normální?

Otoky v těhotenství jsou poměrně častým jevem – zejména ve třetím trimestru. Pří-
činou je často nedostatečný příjem bílkovin, dlouhodobé stání či růst dělohy, která 
brání správnému žilnímu návratu z dolních končetin.

Dotaz na přítomnost otoků by měl proběhnout při každé těhotenské poradně ať 
již v nemocnici, či v ordinaci obvodního gynekologa. Pokud pak pacientka otoky má, 
měl by lékař vyšetřit jejich příčinu – zda se jedná o „běžné otoky“, v tom případě 
doporučit vyšší příjem bílkovin, kompresní punčochy, preventivní zvedání končetin 
jako úlevovou polohu. V případě, že je podezření na závažnější příčinu (rozvoj pre-
eklampsie, trombóza atd.), měla by být tato příčina co nejdříve ověřena a pacient-
ka by měla mít nadále odpovídající péči a režim sledování.
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mýty a pověry o předčasně 
narozených dětech
Zeptali jsme se neonatoložky  
mUDr. Terezy Lamberské, Ph.D.

Celý život mívají potíže s dýcháním, tzv. „nikam nedoběhnou“

Nedonošené děti se rodí s nezralými plícemi a s nižším počtem plicních sklípků 
(tj. dutinek, ve kterých probíhá výměna kyslíku a oxidu uhličitého), u mnohých z nich 
to způsobí problémy s dýcháním v prvních dnech, týdnech, někdy dokonce měsících 
života. Plíce naštěstí dozrávají ještě dlouho po původně stanoveném termínu po-
rodu. Počet plicních sklípků u všech dětí, i nedonošených, plynule narůstá v prvních 
letech života. Nedonošené děti tedy mají velkou šanci, že z problémů s dýcháním 
v průběhu dětství „vyrostou“. Některé původně extrémně nezralé děti mají plíce 
předčasným porodem a dlouhodobou umělou plicní ventilací natolik poškozené, 
že se u nich rozvine tzv. chronické plicní onemocnění. Tyto děti potřebují speciální 
léčbu inhalačně aplikovanými léky (podobně jako astmatici) a mají sklony k horšímu 
průběhu různých respiračních infekcí. I obyčejná rýma u těchto dětí může způso-
bit závažné onemocnění s nutností intenzivní péče. Díky moderní léčbě však i děti 
s chronickým plicním onemocněním žijí normální, plnohodnotný život bez omezení 
a zadýchávání.

Většina z nich nosí celý život brýle, můžou být i slepé nebo hluché

Jednou z typických komplikací nedonošenosti je poškození oční sítnice, tzv. retinopa-
tie z nezralosti (ROP). Vznik retinopatie je spojen nejen s nezralostí, ale také s dlou-
hodobým podáváním koncentrovaného kyslíku a nedostatečnou výživou nezralého 
novorozence. To vysvětluje, proč byly nedonošené děti v minulosti často slepé. Ještě 
poměrně nedávno dostávali nezralí novorozenci vysoké dávky kyslíku, přičemž dia-
gnostika a léčba rozvinuté retinopatie byla obtížná a slepota pak byla závažným 
následkem neléčené retinopatie. S rozvojem moderní neonatologie v posledních 
dekádách došlo k významnému zlepšení v této oblasti a slepota jako následek ne-
zralosti byla prakticky vymýcena. V dnešní době umíme velmi dobře monitorovat 
nasycení krve kyslíkem a kyslík dovedeme dávkovat tak, že ho nezralé děti do-
stávají opravdu jen v takovém množství, které potřebují. Navíc moderní metody 
umělé plicní ventilace a ventilační podpory potřebu kyslíku značně snižují. Neustále 
se také vylepšují receptury jednotlivých druhů výživy, ať už nitrožilní, nebo různých 
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speciálních umělých mlék a přípravků na obohacení (fortifikaci) mateřského mléka. 
Současně máme také dobře propracovaný systém na včasný záchyt retinopatie 
a tu umíme efektivně léčit, takže závažné postižení zraku nedonošených dětí je 
dnes velmi vzácné. Pravdou ovšem je, že nedonošené děti mají vyšší výskyt tzv. 
refrakčních poruch zraku (tj. krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus), častěji 
tedy potřebují korekční pomůcku – brýle. Na druhou stranu zrak dětí se v posledních 
letech obecně velmi zhoršuje, takže nošení brýlí dnes není výjimečné ani u původně 
donošených dětí.

Hluchota není typickou komplikací z nezralosti, nejčastěji bývá hluchota u novoro-
zenců vrozená, anebo jako následek prodělané těžké infekce v průběhu těhotenství 
nebo okolo porodu a to se týká všech novorozenců, i donošených. Díky plošnému 
vyšetření sluchu, které je dnes povinné pro všechny novorozence ještě v porodnici, 
se na případnou závažnou vadu sluchu přijde včas a může se okamžitě začít řešit.

Bývají menší než jejich vrstevníci a pomalejší ve vývoji

Většina nedonošených dětí roste přiměřeně a během dětství a dospívání naplní 
svůj růstový potenciál. Problémy s růstem mají typicky děti s intrauterinní růstovou 
restrikcí neboli děti, které rostly špatně už v děloze a narodily se jako tzv. hypotro-
fové (jejich hmotnost byla nižší, než by odpovídalo týdnu těhotenství, ve kterém se 
narodily). Některé hypotrofické děti po porodu svoje zpoždění doženou a dále už 
rostou normálně, jiné se bohužel v růstu opožďují trvale. Při přetrvávající závažné 
poruše růstu se tyto děti léčí růstovým hormonem. Problémy s růstem mohou mít 
i původně extrémně nezralé děti, obzvláště pokud se u nich objevily různé kompli-
kace a onemocnění související s nezralostí.

Vývoj nedonošených novorozenců probíhá v prvních měsících a letech nerovno-
měrně, to znamená, že v některých oblastech je jejich vývoj naprosto srovnatelný 
s donošenými vrstevníky, nebo dokonce rychlejší, a naopak některé dovednosti (ty-
picky např. mluva) se vyvíjejí pomaleji. Důležité je také posuzovat vývoj nezralých 
dětí podle korigovaného věku.

mívají potíže s učením, bývají hyperaktivní, mnoho z nich je 
hendikepovaných a někdy jsou z nich i autisté

Rozhodně neplatí, že by každé nedonošené dítě bylo hyperaktivní a mělo problémy 
s učením. Nicméně je pravda, že nedonošené děti mají vyšší riziko rozvoje těchto 
komplikací ve srovnání s donošenými vrstevníky.

S rozvojem neonatologie v posledních desetiletích se významně zvýšily šance 
nedonošených dětí na zcela plnohodnotný život. Na většině nedonošených dětí 
v dospělosti ani nepoznáte, že se narodily o pár týdnů, nebo dokonce měsíců dříve. 
I ty nejmenší a nejkřehčí děti mají při současných možnostech medicíny naději na 
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normální život bez postižení. Samozřejmě ale platí, že čím více je dítě nezralé, tím 
vyšší má riziko výskytu komplikací a dlouhodobých následků nezralosti. Nejvíce ri-
zikovou je skupina extrémně nezralých novorozenců (tj. miminek narozených před 
28. týdnem těhotenství) a je pravda, že část těchto dětí se s následky nezralosti 
dlouhodobě potýká. Nicméně představa, že nedonošené dítě rovná se postižené 
dítě, je mýtem, který je bohužel mezi lidmi stále rozšířený a občas k tomu přispívají 
i nepravdivé a zastaralé informace od lékařů a zdravotníků z jiných medicínských 
oborů. Osvěta v této oblasti je velmi důležitá, protože např. nevhodná poznámka 
o postižení z úst rodinných příslušníků může být pro maminku čerstvě narozeného 
nezralého dítěte velice zraňující.
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„Nejdůležitější je neztrácet naději 
i v situacích, které se zdají být 
beznadějné,“ říká předseda České 
neonatologické společnosti
Prof. MUDr. Zbyněk Straňák, Ph.D., MBA, je již téměř 20 let primářem novorozenec-
kého oddělení v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí (dále jen ÚPMD). 
Jaká byla jeho cesta k oboru? Je rád, když potkává své bývalé pacienty? Jak vidí 
budoucnost neonatologie a těší se na svou novou roli předsedy České neonatolo-
gické společnosti?

Pane profesore, proč jste si vybral právě neonatologii? Jaká byla vaše cesta k to-
muto oboru?

Neonatologie mi asi byla předurčena… Po absolvování univerzity jsem začínal 
na dětském oddělení Okresní nemocnice v Mostě a chtěl jsem se stát, po vzoru 
mých rodičů, pediatrem. Po roce jsem přešel do Všeobecné fakultní nemocnice na 
Novorozenecké oddělení II. Gynekologicko-porodnické kliniky u Apolináře a neo-
natologie se tak definitivně stala mojí profesí. Od roku 1993 pracuji v Ústavu pro 
péči o matku a dítě, nejdříve ve funkci vedoucího lékaře novorozenecké JIP a dále 
ve funkci primáře.

Čím to, že vám tento obor tak učaroval?
Pokud nastoupíte na renomované pracoviště, kde máte možnost pracovat ve 

skvělém kolektivu, využívat moderní technologie a řešit mimořádné situace u no-
vorozenců, kteří jsou objektivně i subjektivně nejzranitelnější, ale také nejkrásnější 
pacienti, tak vás logicky neonatologie zcela pohltí. Myslím, že první roky jsem moc 
doma nebyl…

Za dobu, kdy se věnujete předčasně narozeným dětem, jste zachránil mnohé živo-
ty těch nejmenších. Nejedna máma, nejeden táta jsou vám vděčni za život svých 
dětí. Máte představu, s kolika rodinami jste se setkal? Kolik maličkých pacientů 
vám prošlo rukama?

Naše práce je týmová, takže sám jsem nezachránil žádného novorozence, ale 
určitě jsem měl možnost být členem týmu, který zachránil a zachraňuje řadu kriticky 
nemocných novorozenců. Od roku 2012 máme 24 resuscitačních lůžek (tzn. plně 
vybavených pro novorozence se selháním některých životních funkcí) a každý rok 
přijímáme na naše resuscitačně-intenzivní oddělení 500–550 novorozenců z celé 
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ČR. Před rokem 2012 to bylo 16 lůžek a 400–450 novorozenců za rok. Z těchto čí-
sel lze kalkulovat celkový počet ošetřených novorozenců za 27 let mého působení 
v ÚPMD Podolí.

U vás, neonatologů, to není tak, že v momentě, kdy je pacient propuštěn domů, 
ztrácíte ho z očí a více o něm nevíte… Že ano?

Všichni naši novorozenci jsou dále dlouhodobě sledováni, takže zůstáváme 
v kontaktu s rodinou minimálně do 2 let věku dítěte. Cílem naší péče není pouze zá-
chrana života kriticky nemocného novorozence, ale pochopitelně snaha o záchranu 
života a minimalizaci všech možných komplikací, které by mohly negativně ovlivnit 
normální fyzický, psychický a mentální vývoj dítěte.

Vidíte je rád – své původně tak maličké pacienty – když trochu odrostou? Máte 
radost, když vidíte, že se jim daří, jsou zdraví, šikovní a veselí?

Dlouhodobé sledování našich dětí a jejich návštěvy společně s rodiči nám umož-
ňují vidět, jak se naši (původně nemocní) pacienti vyvíjí, jak rostou, a nyní běhají 
bezstarostně po oddělení JIP a my jim ukazujeme místa, kde leželi. Tato setkání jsou 
pro nás vždy vzpruhou, potvrzením smyslu a významu naší práce.

A stane se také, že s některou rodinou se podaří navázat opravdu blízký vztah, 
který přetrvává léta, třeba až do dospělosti vašeho pacienta?

 foto Radoslav Vnenčák
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Ano. Máme rodiče, kteří nás navštěvují dlouhodobě – např. na Silvestra v roce 
1994 jsem přijímal chlapce, který byl těžce nedonošený a měl velmi komplikovaný 
průběh. Letos končí právnickou fakultu a společně s rodiči nám na Silvestra přichází 
každoročně popřát nový rok. Letos již po pětadvacáté…

Dvacet let jste primářem v ÚPMD v Praze v Podolí. Jde o perinatologické centrum, 
kde se rodí i ta nejmenší miminka v pásmu těžké nezralosti. Mnohdy na hranici 
životaschopnosti. Právě zde se narodil nejmenší zachráněný novorozenec u nás – 
holčička s porodní hmotností 322 gramů…

Narození a záchrana miminka s takto nízkou porodní hmotností je zcela mimo-
řádnou událostí, která je výsledkem mimořádných okolností a vyžaduje také mimo-
řádné přístupy ošetřujícího týmu.

Já to, jako laik, vnímám jako zázrak. Jak vnímáte vy zachráněné miminko s takto 
nízkou porodní váhou?

Z mnou výše uvedeného vyplývá, že tyto situace jsou velmi raritní a potenciálně 
řešitelné. Stále ale platí, že prognóza novorozenců s hmotností pod 500 gramů je 
velmi špatná, a proto každý případ musíme posuzovat individuálně na základě spe-
cifických komplikací u matky, způsobu vedení porodu, přípravy plodu s extrémně 

 foto Radoslav Vnenčák
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nízkou hmotností na život mimo dělohu, bezprostřední stav novorozence po porodu 
a přítomnost závažných komplikací v novorozeneckém období.

Víte, jak se té holčičce, Kristýnce, teď daří? Jste s rodiči v kontaktu?
Nemám souhlas rodičů na sdělení konkrétních informací, ale pro Kristýnku platí 

to, co již bylo řečeno – s rodiči jsme v kontaktu, Kristýnka k nám chodí do ambulance 
dlouhodobého sledování a (snad to mohu říct) je to velmi aktivní a zvídavá holčička, 
která vážila ve 2 letech téměř 10 kilo.

322 gramů je skutečně extrém… Na druhou stranu dnes neonatologové v peri-
natologických centrech relativně běžně zachraňují, tzv. vypiplají, děti s porodní 
hmotností kolem 500 gramů. To je asi velký posun od dob, kdy jste ve své profesi 
začátkem 90. let minulého století začínal. Je to tak? Jak velké, resp. malé byly ty 
nejmenší děti, které jste dokázali v začátcích vaší kariéry zachránit?

S neonatologií jsem začínal v roce 1990 a v té době byla hranice viability (tzn. ži-
votaschopnosti) 28. týden těhotenství (tzn. že pod 28. týden těhotenství jsme mlu-
vili o potratu). Problémem v roce 1990 byla záchrana dětí s porodní hmotností 
1 000–1 500 gramů. Zcela mimořádně jsme se starali o novorozence menší, velmi 
často bez úspěchu. Hranice viability byla v roce 1994 posunuta na 24. týden a od té 
doby se tento limit nezměnil.

Hranice životaschopnosti je u nás dána oficiálním doporučením odborných spo-
lečností (neonatologické a gynekologicko-porodnické) na 24. týden. Odpovídá 
tato hranice podle vás možnostem neonatologie, nebo máte pocit, že by se hranice 
mohla třeba ještě snížit?

Domnívám se, že hranice viability (24. týden těhotenství) odpovídá našim součas-
ným možnostem a nelze tuto hranici snižovat (např. na 22. týden jako v Japonsku). 
Prioritou naší péče by mělo být udržení velmi nízké novorozenecké úmrtnosti a sní-
žení frekvence závažných neonatálních komplikací, které jsou asociované s psycho-
motorickou retardací a neuro-senzorickým postižením (např. krvácení do centrální 
nervové soustavy, chronické plicní onemocnění, infekční komplikace apod.).

Péče o ty nejmenší z nejmenších je náročná z mnoha důvodů… Na co medicína 
naráží u extrémně maličkých novorozenců – miminek, která se skutečně vejdou 
do dlaně nejen obrazně? Jsou podle vás nějaké limity péče o předčasně narozené 
děti?

Pokud existují nějaké limity nebo nedostatky v péči o nedonošené děti, tak je to 
určitě segment následné péče. Nemáme propracovaný systém dlouhodobé péče 
o vysoce rizikové novorozence. Specializovanou péči poskytují jednotlivá perinato-
logická centra, ale multioborová spolupráce je velmi obtížná. V ČR je nedostatek dět-
ských neurologů, dětských psychologů, fyzioterapeutů, rehabilitačních pracovníků 
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a dalších. Pochopitelně vše souvisí s financováním zdravotní péče. Naším cílem by 
mělo být prosazení podobného modelu jako v Německu – tzn. adekvátně hraze-
nou a přesně definovanou následnou péči v závislosti na riziku a zdravotním stavu 
nedonošeného novorozence.

Technologie i znalosti a praxe vás, neonatologů, jsou dnes již na takové úrovni, 
že i extrémně nedonošené děti mají poměrně velkou šanci na plnohodnotný život 
bez větších zdravotních komplikací, někdy i zcela bez komplikací. Dokážete na 
samém startu života malého miminka odhadnout, zda se to podaří a dítě zůstane 
bez větších zdravotních následků, nebo jste skutečně pouze na začátku cesty a vše 
ukáže až čas?

Existuje řada skórovacích systémů, které se snaží vyjádřit pravděpodobnost 
úspěšnosti léčby pro danou skupinu pacientů. Skupina pacientů (např. podle ges-
tačního stáří, podle pohlaví, podle místa porodu) ale není unikátním jedincem, tak-
že tyto systémy považujeme pouze za orientační. Přesnou prognózu (budoucnost) 
však nedokáže během novorozeneckého období předpovědět nikdo. Známe pouze 
komplikace, které jsou vysoce pravděpodobně spojené s vysokou mírou úmrtnosti 
nebo závažným celoživotním a nezvratným postižením…

Jistě tyto prognózy ale neplatí stoprocentně a výjimky – ať již ve smyslu pozitivním, 
nebo negativním – existují… Je to tak?

Samozřejmě. Existují děti, které měly tyto komplikace, a přesto se mohou vy-
víjet bez závažných problémů. Bohužel u nedonošených dětí platí tato rovnice 
i obráceně…

V jakém věku dítěte si tedy troufnete prognózu odhadnout?
Prognózu můžeme s vyšší mírou pravděpodobnosti stanovit nejdříve v 6 měsí-

cích korigovaného věku. Proto je důležité dlouhodobé sledování nedonošených dětí 
s možností včasné intervence.

Jaká je podle vás budoucnost neonatologie? Dokážete si představit, co vše za pár 
let medicína dokáže?

Je třeba si uvědomit hlavní problémy v péči o novorozence, abychom si mohli 
zkusit představit, kterým směrem se medicína v našem oboru vydá. Těmi jsou ex-
trémní nezralost, vrozené vývojové vady, poruchy nitroděložního růstu a komplikace 
vzniklé v souvislosti se způsobem vedení porodu. Novorozenci s těmito komplika-
cemi tvoří více než 90 % případů na JIP a tyto komplikace jsou prioritně předmětem 
výzkumu, který může změnit naše dosavadní postupy a vnímání neonatologie.

Pojďme si tedy zkusit zahrát na věštce… Umělá děloha se již testuje na zvířatech – 
může toto být ta cesta? A jak by to mohlo vypadat?

PODPORA  RODIN
ROZHOVORY A VZKAZY



371

Zavedení umělé dělohy do 
klinické praxe u plodů na hranici 
viability zcela změní neonatální 
péči. Místo ventilačních lůžek se 
budeme starat o plody/novoro-
zence umístěné v umělých dě-
lohách (plastikový vak naplněný 
vodou) a napojené na mimotěl-
ním oběhu.

Stejně tak intrauterinní operace, 
tedy operace miminek v matčině 
děloze, se již provádějí. Zrovna 
u vás v ÚPMD se provádějí do-
konce světově unikátní zákroky 
na plodu v děloze matky… Půjde 
vývoj dopředu i v této oblasti?

Vrozené vývojové vady bude-
me převážně řešit v děloze de-
finitivní nebo částečnou korekcí. 
Tyto operace již dnes provádí-
me, ale předpokládáme rozšíře-
ní jejich spektra a zlepšení dosa-
vadních výsledků.

Klasik praví, že „vývoj nezasta-
víš“, a v medicíně to platí stopro-

centně. Co vše ještě vidíte v pomyslné skleněné kouli, pane profesore?
Poruchy růstu a vývoje plodu v souvislosti s onemocněními matky budou řešeny 

již na začátku těhotenství včasnou detekcí rizikových faktorů a farmakoterapií za-
měřenou na zlepšení průtoku krve placentou. Eliminace závažných porodnických 
komplikací povede pravděpodobně k dalšímu růstu podílu operativních porodů. 
V oblasti screeningu předpokládám rychlý nárůst DNA analýzy.

Je něco zcela převratného, co na nás – respektive na vás, zdravotníky – v budouc-
nosti čeká a co vám pomůže při vaší práci?

Domnívám se, že největším přínosem nebudou nové postupy, inovativní techno-
logie a nová farmakoterapie, ale umělá inteligence. Umělá inteligence nám umožní 
sofistikovaně to, o co se snažíme (často neúspěšně) již nyní, a to je cílená individuální 
péče. Na základě poskytnutých dat nám doporučí optimální diagnosticko-terapeu-
tický postup pro každého novorozence.

 foto Radoslav Vnenčák
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Hodně se změnil i přístup k rodičům předčasně narozených dětí. Trend je zvát ro-
diče k péči o nezralé novorozence, uplatňuje se tzv. vývojová péče, klokánkování je 
dnes již běžnou metodou… Jak vnímáte toto? Je to podle vás důležité – aby máma 
i táta byli co nejblíže miminku? Má to vliv na vývoj miminka?

Úloha rodičů a jejich kontakt s novorozencem jsou v našem léčebném procesu 
nenahraditelné. Naše pracoviště vybudovalo již před 6 lety Centrum vývojové péče, 
které je organizačně, personálně, prostorově a materiálně-technicky připravené 
využívat veškeré možnosti tzv. Family Integrated Care. Rodiče jsou od narození té-
měř v trvalém kontaktu s novorozencem, učí se základní ošetřovatelské postupy, 
časné kojení, rehabilitaci, stimulaci sání-polykání a jsou součástí při rozhodování 
o dalších terapeutických postupech u svého dítěte. Existují studie, které potvrzují, 
že správně erudovaní a motivovaní rodiče výrazně zlepšují prognózu u rizikových 
nedonošených novorozenců – jednoznačný důvod, proč podporovat všechny me-
tody vývojové péče.

V tomhle jsme s vámi na jedné lodi – i my se jako organizace snažíme rodičům říct, 
že mají být miminku co nejblíže, nebát se ho dotýkat, klokánkovat. Rodiče od nás 
vědí, že mají být v kontaktu se zdravotníky, nemít strach se na cokoliv zeptat. Čím 
bychom lékařům mohli jako Nedoklubko pomoci? Napadá vás něco, v čem bychom 
mohli úzce spolupracovat?

Práce Nedoklubka a jiných neziskových organizací nebo fondů je pro náš obor 
zcela zásadní. Problematika péče o nedonošeného novorozence zahrnuje několik 
oblastí. Zdravotní problémy se snažíme řešit my, zdravotníci. Existují však další např. 
závažné sociální, ekonomické, psychologické aspekty ovlivňující celkový výsledek. 
V těchto oblastech jsou nenahraditelné nezdravotnické organizace, které pomáhají 
nejen konkrétnímu pacientovi, ale celé rodině překonat velmi těžké období (větši-
nou první rok) po propuštění z nemocnice. Rodina, která pečuje o nedonošeného 
novorozence, potřebuje nejen lékaře, ale také rádce, průvodce a pomocníka při 
řešení každodenních životních nástrah – tam vidím poslání Nedoklubka a dalších.

Vy jste předsedou České neonatologické společnosti. S čím jste do této funkce 
vstoupil? Máte nějaké konkrétní plány?

Česká neonatologická společnost je hlavně odbornou společností, tzn. že jejím 
dominantním úkolem je udržení nebo zlepšení odborné úrovně péče o novoro-
zence. Společnost se podílí (společně s plátci a poskytovateli zdravotní péče) na 
organizaci péče o novorozence, právních a finančních aspektech, úhradových vy-
hláškách, povinném vykazování péče, vzdělávání lékařských a nelékařských speci-
alizací. Společnost také spolupracuje s neziskovými organizacemi, vydává časopis, 
organizuje vzdělávací akce apod.

Z výše uvedeného vyplývá, že není možné, aby veškerou agendu zastával pouze 
předseda. Jsem proto rád, že mohu týmově pracovat se členy výboru společnosti, 
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kteří jsou pracovití a skvělí odborníci v různých oblastech činnosti výboru. Před námi 
jsou nyní nové výzvy, které souvisí s novými trendy: porody mimo zdravotnická zaří-
zení, alternativní postupy v porodnictví, zvýšená frekvence plánovaných císařských 
řezů, ambulantní porody, časné propouštění novorozenců, odmítání kojení apod.

Těšíte se, pane profesore, na tuto svou roli?
Na řešení těchto výše jmenovaných výzev a na spolupráci se všemi neonatology 

se těším a věřím, že Česká neonatologická společnost se stane moderní odbornou 
společností třetího milénia!

Pane profesore, je něco, co byste rád vzkázal rodičům předčasně narozených dětí, 
kteří zrovna na českých neonatologiích bojují o život a zdraví svého miminka? Je 
nějaké – obecně platné – moudro, kterým můžete tyto vystrašené rodiče podpořit?

Jsem hlavně přesvědčený o tom, že stále víme velmi málo na to, abychom byli 
oprávnění formulovat jednoznačné závěry a prognózy. Nejdůležitější je proto ne-
ztrácet naději i v situacích, které se zdají beznadějné. V tomto bychom měli my, 
lékaři, podporovat všechny rodiče. Jejich strach a obavy si těžko dokážeme před-
stavit, protože jsme v jejich situaci nikdy nebyli a studium odborné literatury nemůže 
nikdy nahradit získanou osobní zkušenost. A ať je rozhodnutí rodičů jakékoliv, nikdy 
nemáme právo je soudit (i když jsou třeba v rozporu s naším přesvědčením).

Autorka rozhovoru: Mgr. Petra Kašparová, redaktorka Nedoklubka 
Fotografie: Radoslav Vnenčák
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„Až budete konečně doma,  
tak nikdy nezapomeňte  
na ten zázrak, který vás potkal!“
Vzkaz Jany Hájkové

Jana Hájková je koordinátorkou Nedoklubka pro porodnici v Mostě. Je pro prá-
ci, a vlastně pro celé Nedoklubko velmi nadšená. Do Nedoklubka skvěle zapadla 
a svým elánem a nadšením pro věc dobře doplnila tým. Vzpomene si ještě, kdy 
poprvé slyšela o Nedoklubku? Jak se stalo, že se stala jeho součástí? Na co se mo-
mentálně nejvíc těší a jaké má plány do budoucna a co vzkazuje čerstvým rodičům 
po předčasném porodu?

Jani, vzpomeneš si, kdy jsi poprvé slyšela o Nedoklubku?
Při čekání v těhotenské poradně jsem zahlédla letáček Nedoklubka se sloganem: 

„Když se vám miminko narodí dříve, než čekáte.“ Tehdy jsem to nijak nestudovala. 
Ani ve snu by mě nenapadlo, že to 
budu brzy potřebovat.

A pak, o pár týdnů později, 
když jsem ležela v nemocnici pro 
odtok plodové vody, vzpomněla 
jsem si na něj. Vyděšená, těhotná 
pouhých 23 týdnů, jsem horlivě 
prostudovala celé webové stránky 
Nedoklubka.

Tak to jsi Nedoklubko potkala v tu 
pravou chvíli! Pomohlo ti?

Několik dní jsem pročítala pří-
běhy vypovídající o síle lásky 
a naděje, ale také o kvalitě neo-
natologické péče v Česku. Díky 
těmto informacím jsem o dva tý-
dny později porodila syna Oldíka 
ve 25 + 2 týdnu s porodní hmotností 
790 gramů uklidněná, plná naděje 
a přesvědčená o tom, že to spolu 
zvládneme.
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Bála jsem se o jeho zdraví, 
o jeho život. Znala jsem případná 
rizika, ale věděla jsem i o naději 
a velké šanci na to, že vše dobře 
dopadne. Dodalo mi to neuvěři-
telnou sílu a klid. Měla jsem dost 
sil udělat vše pro to, abychom si 
svého vymodleného chlapečka 
odnesli domů.

Jak se to později přihodilo, že jsi 
nyní členem týmu Nedoklubka?

Pokaždé, když jsem se na syna 
podívala, zalily se mi oči slzami. 
Nedokázala jsem uvěřit tomu, jaký 
zázrak se stal, jaké máme štěstí, 
že je naše sluníčko v pořádku a že 
jsme všichni spolu. Neustále jsem 
v duchu děkovala Bohu, osudu, 
vesmíru, andělům strážným, …, ko-
mukoli. Přemýšlela jsem o tom, jak 
bych za to mohla poděkovat týmu 
neonatologie…

Zdravotníci na neonatologiích jsou andělé, že? A jak to tedy bylo, že jsi se vydala 
na „nedoklubí“ cestu?

Zdravotníci na neonatologiích mají neuvěřitelné poslání! Dělají svou práci na 
vysoké odborné úrovni, a navíc se ještě snaží být oporou nám, nešťastným a vy-
děšeným rodičům. Za tu dlouhou dobu se mi stali takřka rodinou. A tak když jsem 
zaslechla, že současná koordinátorka pro mosteckou nemocnici odchází, neváhala 
jsem ani vteřinu. Považuji to za znamení.

Jani, ty jsi momentálně krásně zakulacená, v pokročilém těhotenství! Jaké je blížit 
se termínu? Jistě si to užíváš…

Ano. Jsem na mateřské dovolené se synem a ještě nějakou dobu budu. Zbývá mi 
už jen pár týdnů do porodu naší dcery. Konečně zažívám těhotenství až do konce 
a velice si to užívám, ačkoli není vždy snadné skloubit péči o velice aktivního synka 
s těhotenstvím.

Jsem šťastná, že vše tentokrát proběhne jinak a budu mít šanci s dcerou trávit 
všechen čas hned po porodu. (Jana 20. 4. 2021 porodila v termínu holčičku Valerii 
s váhou 3 430 g – pozn. redakce)
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Skvělé! Mám radost… Vím, že jsi docházela k panu doktorovi Kouckému na jeho 
pracoviště k Apolináři. Zúčastnila jsi se také jeho výzkumu?

O výzkumu jsem věděla už před otěhotněním a chtěla jsem se přihlásit. Doufala 
jsem, že díky tomu donosím, a kdyby přece jen ne, tak by výzkum alespoň pomohl 
další generaci maminek. Konečné výsledky ale zatím neznám…

Přibliž nám, co to obnášelo?
Nic hrozného. Odběr krve, gynekologické stěry a ultrazvuk.

Asi jsi byla po celé těhotenství více sledována, že ano?
K Apolináři jsem jezdila každých 14 dní na konzultaci a cervikometrii. I když se 

sem tam vyskytl nějaký problém, který mě na chvíli znepokojil, dotáhli jsme to až 
do termínu.

Pan doktor Koucký je skvělý. I já jsem byla v těhotenství jeho pacientkou…
Souhlasím! Pan doktor Koucký byl úžasný. Vždy rozptýlil moje obavy, odpovídal 

trpělivě na moje nekonečné otázky a vše vysvětlil. Od 31. týdne těhotenství jsme 
v kontaktu jen přes e-mail. Po porodu se mám ozvat, jak vše dopadlo.

Jani, ještě mi řekni: bála ses, že se 
předčasný porod bude opakovat?

Celé těhotenství jsem samozřej-
mě místy panikařila. Bála jsem se, 
samozřejmě. Po předchozí zkuše-
nosti jsem si kladla otázku, jak vše 
dopadne. A musím říct, že péče 
pana doktora Kouckého mi velmi 
pomáhala i po psychické stránce 
a dodávala mi pocit bezpečí.

Co děláš, když máš chvilku volna… 
Co tě baví?

Baví mě všechny ruční práce 
a hudba. Ráda maluji, zpívám, 
háčkuji, drhám, šiji v ruce i na stroji, 
zahradničím a po porodu se těším, 
až vyzkouším čalounění a macra-
mé. A až jednou zase budu mít 
trošku času, velice ráda se opět 
pustím do četby napínavých krimi 
thrillerů.
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Miluji přírodu a zvířata, a tak se 
chystám s dětmi na spoustu výle-
tů, pikniků, také na farmu. Pořá-
dám pro děti z naší vsi dětský den 
a snažíme se s místními obnovit 
lásku dětí k tradičním hrám venku, 
jako jsou skákání panáka, skáká-
ní přes gumu, hra školka s míčem 
nebo švihadlem a mnoho dalších…

Zpátky k Nedoklubku! Co je na 
naší organizaci tvojí srdcovkou?

Nemám jen jednu srdcovku! Celý 
koncept Nedoklubka je mému srd-
ci velmi blízký a vím, že má smysl, 
protože mně samotné Nedoklubko 
velice pomohlo.

Líbí se mi energie všech těch 
úžasných žen, to odhodlání pomo-
ci nejen rodičům, ale také zdravot-
níkům, kteří se o naše zázraky peč-
livě starají. Touha informovat nejen 

rodiče předčasně narozených dětí, ale také veřejnost o této problematice.
Všechny ty dokonalé, s láskou vyrobené dárečky, symboly naděje, které tvoří naše 

úžasné tvořilky se zlatýma rukama a srdcem 
na dlani.

Komunita zdravotníků, kteří se neustále 
vzdělávají a posouvají hranice životaschop-
nosti, kteří bojují nejen za holé přežití těchto 
báječných malých bojovníčků, ale také za jejich 
plnohodnotný zdravý život.

To vše dohromady tvoří dokonalou souhru 
a nádherné poslání.

Je něco, co bys Nedoklubku přála? Kam by se 
mělo podle tebe vydat?

Mám za sebou něco málo přes rok spolu-
práce a neustále si připadám jako Alenka v říši 
divů. Je toho tolik, co už jsem se naučila, a tolik, 
co ještě potřebuji a chci znát. Tento fakt a oče-
kávaný přírůstek v rodině mi zatím neumožňují 
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odhadovat a navrhovat, jakým směrem bychom 
se jako Nedoklubko měli vydat.

Ale vím, že ať to bude kamkoli, bude to velko-
lepé a bude to s láskou v srdci a upřímnou tou-
hou pomoci tam, kde je třeba. Dokud budeme 
mít jako komunita stejnou vášeň a nadšení pro 
věc, bude se Nedoklubko vyvíjet tím správným 
směrem a bude plnit své poslání na 100 %. Tak 
jako doposud…

Co bys vzkázala rodičům, kteří právě chodí na 
neonatologii za svým malým miminkem a stra-
chují se o to, co bude?

Nebojte se prožít všechny emoce, které vás 
přepadnou. Nemusíte být vždy jen silní, plní na-
děje. I zlost, vztek a závist jsou v pořádku, pokud 
se jimi nenecháte zcela pohltit. Nestyďte se za 
to, ale nesoustřeďte se jen na ně. Nebojte se říct 

o pomoc, když cítíte, že ji potřebujete.
A hlavně věřte svým dětem. Mají takovou sílu a odhodlání vybojovat si své místo 

na světě! Dejte jim najevo svým dotekem, hlasem, přítomností, jak moc je milujete 
a jak moc jim věříte. Vnímají to a každá vteřina strávená s vámi je pro ně léčivá.

A až budete konečně doma, nikdy nezapomeňte na ten zázrak, který vás potkal. 
Užívejte si každé společně strávené rodinné chvíle a važte si všech krás, které život 
přináší.

Do výzkumu, kterého se Jana zúčastnila, se může přihlásit kterákoliv těhotná žena 
do 11. týdne těhotenství: www.nedoklubko.cz/vyzkum.

Autorka rozhovoru: Mgr. Petra Kašparová, redaktorka Nedoklubka
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Zeptali jsme se rodičů  
na sociálních sítích
Co vám pomáhalo to zvládnout?

Eliška Dudrová
Mně nejvíce pomohla naděje, že i miminko narozené na hranici životaschopnosti 
může odcházet z nemocnice zdravé. Také pomohlo moci být u dcery, kdykoliv a jak 
dlouho jsem chtěla, a velmi empatický tým zdravotníků z JIRPN FN Brno Obilní trh.  
Kdykoliv nás cokoliv zajímalo, vše vysvětlili a uklidnili nás.

Andrea Esma Yükselten
Jednou jsem volala do nemocnice, abych se zeptala na dceřin stav, a bohužel to 
bylo hodně špatné. Zeptala jsem se doktora, jestli je ještě nějaká šance, že by dcera 
přežila, a on mi odpověděl: „Vždycky je nějaká šance.“ To mi tenkrát hrozně pomoh-
lo. Je to už skoro 5 a půl roku a vždy si na tohle vzpomenu.

Radka Inovecka
Všichni kolem mě podporovali, rodina i zdravotníci. Tolik empatie na jednom místě 
člověka dokáže povzbudit. Když mi ve 24. t. t. opatrně řekli, že se budeme muset 
nachystat na předčasný porod, a převezli mě na porodní sál, tak mi utkvěla v hlavě 
zvláštní věta od kamaráda: „Bude to dobrý, zázraky se opravdu dějí.“ To jsem ještě 
netušila, že ví, o čem mluví. Po pěti časných potratech se s manželkou v tu dobu už 
blížili k termínu porodu a zázraky se opravdu děly. Vyležela jsem ještě tři další cenné 
týdny a dnes máme 3,5letou, zdravou princeznu.

Jana Jeseňáková
Slova zkušené porodní asistentky: „Miminko ví, co dělá a co je pro něj nejlepší.“ A že 
by mu u mě v bříšku už asi nebylo dobře (počínající infekce atd.). V tu chvíli jsem 
tomu našemu miminku do dlaně začala věřit, že to zvládne. Děkuji.

Ivana Králičková
Pan doktor mi setřel z tváře slzu, když mi oznámil, že porod už nezastavíme. Gesto, 
ač maličké, se mi zapsalo na věky do paměti.

Sabík Konečná
Mně nejvíc pomohla rodina, která pouhým hovorem dodala lásku. A můj úžasný 
manžel, který mi řekl, že já i naše děti zvládneme i nemožné. A krásná věta od 
ošetřujícího lékaře v těhotenství: „Veselá máma dělá šťastné děti.“
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Veronika Bublová
Pomohly mi sestřičky, co se staraly o mého malého. Každý den mi říkaly, ať jenom 
věřím, že každý den se stává zázrak. A žádný den není ztracený.  Jsem jim nesku-
tečně vděčná za vše, co udělaly pro mého syna.  Takoví lidé si zaslouží mnohem 
víc. A naše děti nejvíce, jsou to bojovníci a největší frajeři/frajerky.

Hanka Kachlová
Bylo toho hodně jak od lékařů a sester, tak rodiny. Ale co mi z Podolí utkvělo v hla-
vě, je věta: „Žádné zprávy jsou dobré zprávy.“ Opakovali mi to všichni a na všech 
odděleních, když jsem se pořád ptala, co je s dětmi. První týden mě ta věta celkem 
vytáčela, pak jsem jí už začala rozumět.

Andrea Klímová
Moc mi pomohly sestřičky, které se chovaly ke všem miminkům, jako by byla jejich 
vlastní. Bylo moc těžké každý den odcházet domů bez své dcery, ale věděla jsem, 
že je v těch nejlepších rukou. Taky mi pomohl manžel a víra, že bude vše v pořádku, 
ani na chvíli jsem si nepřipouštěla, že by to mohlo dopadnout jinak.

Kateřina Fialová
Mně nejvíc pomohlo zázemí na JIRP a intermediáru, sestřičky, které pomohly slo-
vem a kolikrát i pohlazením. Nejbližší rodina a kamarádi!!! A vědomí, že jsou mámy 
a miminka, které tuhle cestu už prošly, a jejich děti nakonec vyrostly a moc krásně 
vyrostly… A v neposlední řadě i uvědomění, že svou holčičku budu milovat, ať dny 
budoucí přinesou cokoliv a jakkoliv bude vyčnívat z davu, pro mě bude stejně vždyc-
ky nejvíc úžasná… A že zázraky se dějí všem, co na ně věří. 

Růžena Stejskalová
Nejvíc mi pomohla atmosféra, která byla na JIRP. Tolik klidu a empatie, všichni byli 
moc hodní, sestřičky mi hodně pomohly tím, jak byly laskavé, vlídné… Vše vysvětlo-
valy, naslouchaly… Jsou věci, které se nějak nedají slovy vyjádřit. A to je právě to ono, 
co panuje na tomto oddělení v Olomouci. Přes všechen ten stres a nejistotu to byli 
oni, kteří mě hodně drželi v pohodě. Když nešlo kojení, skvělé laktační poradkyně 
i přesto chválily a radily.

Míša Friedlová
Dodnes vzpomínám, že za mnou, zrovna když jsem klokánkovala svoje 900g mi-
minko, přišla paní z Nedoklubka s asi dvoumetrovým pánem a říkala se skoro až 
nakažlivě dobrou náladou a soucitným optimismem, že tento pán se narodil taky 
dřív. Už nevím, v jakém týdnu, ale tou dobou jsem tomu skoro nevěřila. Došlo mi, 
že před 35 lety (odhaduji věk pána) rozhodně neměli tak kvalifikovaný personál, 
takové moderní přístroje a znalosti a taky to zvládli. V tu chvíli jsem si na vše stejně 
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připadala sama a napadlo mě, že nechápu, jak se ta paní může usmívat, když mi 
před pár minutami křísili modré dítě v náručí (přestával často úplně dýchat). Skoro 
jsem až byla naštvaná, že na mě mluví (což mě dodnes mrzí), ale po pár dnech se 
mi to uleželo a dávalo mi to velkou naději. Dodnes mám ty pocity a celou tu situaci 
v živé paměti a každý týden si na to alespoň jednou vzpomenu.  Syn je úplně 
zdravý (ťuk, ťuk). Taky jsme to dokázali!!!

Jitka Hřídelová
Mně nejvíc pomohla spolubydlící, která byla plná optimismu a nadšení, úplně mě 
nabila pozitivní energií a k tomu malý dělal každý den pokroky. Obří víra v něj, 
kterou ty děti vycítí.

Veronika Nováčková
Rozhodně mi pomohlo vědomí, že když jsem před 41 lety já zvládla být předčasně 
narozená a vypiplali mě 2 měsíce v inkubátoru, tak to moje dcerka zvládne taky. 
A zvládla!

Blanka Černíková
Mně pomohli přátelé, můj manžel a úžasné porodní asistentky na rizikovém oddě-
lení a pak sestry na ARO. Ale taky když nám porodník řekl na rovinu všechny možné 
scénáře, člověk aspoň věděl, na co se má připravit.

Jana Kreuzová
Moje maličká se často usmívala. Ptala jsem se lékaře, naprosto úžasného 
MUDr. Martina Matase, zda je to normální, že se bojím, aby jí to nezůstalo.  Smál 
se a řekl mi, že se směje, protože je spokojená. Pro mě to moc znamenalo – ujištění, 
že dcera netrpí. A vůbec to je člověk, který na oddělení přinášel pozitivní energii 
a dobrou náladu.

Ivana Ivíssek Nožičková
Mně pomohly články a kontakt přes sociální sítě s lidmi, jako jste tu každá, co máte 
za sebou tyto příběhy a různé situace. A samozřejmě personál v nemocnici. Když 
jsem Vojtu viděla poprvé, měl už po první operaci. Když jsem se to po telefonu do-
zvěděla, měla jsem představu malého tělíčka na hadičkách na pokraji smrti, že kaž-
dou chvilkou může umřít a bojuje o život. Při té první návštěvě za mnou přišla hned 
sestřička, byla strašně hodná a snažila se mi velmi klidným hlasem říct co a jak. Já 
jen koukala, jak je ten náš kluk fakt malý (v tu chvíli měl 860 g) a jak je spokojený, 
klidný, hezky spinká a že je vlastně vše v pořádku, že to nejhorší má za sebou a že to 
dal. Taky si pamatuji na větu: „Užívejte si přítomnost teď, tady nikdy nevíte, co bude 
za hodinu.“ Tohle jsem bohužel za celou dobu nedokázala, odmítala jsem přijmout, 
že se to může za hodinu celé pokazit, bohužel i to jsme zažívali.
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Linda Vyroubalová
Pomohla mi jedině víra v moji tenkrát 800g holčičku. Ani na vteřinu jsem nezapo-
chybovala o tom, že by to nedej bože vzdala. Věřila jsem jí na 100 % a dávala jí 
každý den svou vnitřní sílu. Miminko musí cítit v těchto chvílích co nejvíce lásky, síly 
a důvěry, byť se to nezdá, je to strašně důležité. Slova útěchy jsou hezká, ale mě spíš 
vždy dovedla akorát k lítosti a chvilkám slabosti. Snažila jsem se uzavřít jen do sebe 
a dělat sama na maximum, co bylo v mých silách a možnostech. I u doktorů jsem 
vždy spíše ocenila zdravou asertivnost a jednání na rovinu bez zbytečných omáček. 
Také jim jsem věřila na 1 000 %, věděla jsem, že jsou úžasní a dělají, co mohou.

Zuzana Šutková
Pomohly mi sestřičky. Poprvé, když jedna předběhla doktora, který byl ode mě na 
dva metry, jen proto, aby mi mohla plná radosti říct, že se syn dostal na porodní 
váhu. Pak když jsem je slyšela, jak jedna povídá druhé: „Dneska si Vojtíška nenakr-
míš, má tu maminku.“

Monika Sedláčková
Po asi měsíční hospitalizaci, kdy jsem od 17. t. t. každou chvíli krvácela, jsem vyslech-
la větu, kterou nezapomenu: „Pokud by se teď placenta odloučila, tak bychom měli 
co dělat, abychom zachránili Vás, o miminku by se vůbec nedalo uvažovat.“ Musím 
ale říct, že jsem to panu doktorovi neměla za zlé, byl upřímný, situace to vyžadovala 
a vím, že měl pravdu, že mohlo nastat to nejhorší… Udělal pro nás společně s dal-
šími lékaři maximum a naštěstí se podařilo placentu udržet „až“ do 28. t. t., takže 
jsme tu s dcerkou obě!

Lucie Růžičková
Dcera se narodila v Podolí, kam jsme zamířili na doporučení, ačkoliv jsme žili v An-
glii. A jsem moc ráda, že jsme tu cestu k nim vážili! Ke všem podolským doktorům 
jsem měla a stále mám velkou důvěru. Setkali jsem se z jejich strany se skvělým 
jednáním. Vše vysvětlovali věcně a zároveň citlivě, i když mluvili o možných rizicích 
a komplikacích. Všem tam patří náš obrovský dík! Možná to bude znít zvláštně, ale 
mně mnohem více vadilo „povzbuzování“ ze strany některých příbuzných a zná-
mých. Chápu, že chtěli člověka potěšit, ale hlášky typu „to bude dobrý“, „ona to 
dá“, „všechno bude v pořádku“ občas doplněné vševědoucím mávnutím ruky, mi 
nepřipadaly vůbec povzbudivé. Obzvlášť od lidí, kteří podobnou zkušeností nikdy 
neprošli, kteří se nedívali na své 680g miminko schované v inkubátoru pod vrstvou 
hadiček. Přišlo mi to jako bagatelizace a podceňování a slýchala jsem to nerada. 
Jsem typ, který radši očekává všechny eventuality a může být jedině mile překvapen 
dobrým výsledkem, namísto samozřejmého očekávání happy endu, který nemusí 
být. Naštěstí u nás je zatím všechno v pořádku, ale každý den jsem za to vděčná 
a neberu to jako samozřejmost.
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Jaký byl váš předčasný porod?

Petra Rumlova
Je čtvrtek a já si užívám svůj první den od konce v práci. Celý den se poflakuju, večer 
v 18 hodin se vracím z procházky se psem a večeřím. Začíná mě pobolívat břicho… 
Říkám si: „Asi jen větry,“ a jdu si na chvíli lehnout. Po 20. hodině zjišťuji, že krvácím. 
Volám si odvoz a balím tašku. Jen pár věcí pro případ, že by si mě tam chtěli nechat. 
Ve 22 hodin dorazím do Motola. Tam zavřeno – malovalo se. Na ambulanci mě 
vyšetřili. Volali do Podolí – tam jim to nikdo nebral. Bulovka – řešíme nějaký kom-
plikovaný porod. Přichází lékař a prý rodíme! Že už nejsem schopna převozu… Ve 
23:00 a 23:01 jsou dvojčata na světě, 32 + 0 týden těhotenství. Teď jsou z nich 2,5letí 
kluci. Kluci s věčně odřenými koleny a pusou od malin a borůvek.

Pavla Solnická
Rodila jsem tak předčasně a nečekaně, že už to více snad ani nejde. V úterý jsem 
šla do nemocnice na kontrolu, něco se jim nezdálo, tak si mě tam chtěli nechat. Ale 
ještě mě pustili domů zabalit si tašku a rozloučit se s dvouletým synem. Celou noc 
jsem měla bolesti. Nad ránem mi došlo, že jsou pravidelné. Po svých jsem došla na 
sesternu, že asi rodím. Ve středu před sedmou hodinou ráno bylo miminko do dlaně 
na světě. Josefína, 25. t. t., 840 g.

Nikol Jounová Šnejdová
Byla jsem 25 + 5 t. t. a při křížových bolestech jsem dorazila na porodní v ČB. Hodinu 
po tom, co mi sestra řekla, že se nic neděje, že jen hysterčím, doktor po prohlídce 
řekl: „To je špatné. Musíme to celé ukončit.“ A když jsem se zeptala, co to znamená, 
řekl: „No přece to Vaše těhotenství.“ Až dvě hodiny po tom mi jiná doktorka celou 
věc vysvětlila. A já tam ty dvě hodiny bulela, protože jsem myslela, že už malý nežije 
nebo žít brzy nebude. Ale za další dvě hodiny se narodil. 25 + 6 t. t., 910 gramů. Dva 
a kousek měsíce strávil v nemocnici, půl roku jsme měli kyslík na doma, ale za chvíli 
to bude 7 let a je to kluk jak buk a pěkný raubíř.  Možná mohl v bříšku ještě vydržet, 
kdyby mi tenkrát někdo vysvětlil, co se děje. Slova „uklidněte se“ nejsou podle mě 
v tuto chvíli na místě, zvlášť bez dalšího vysvětlení.

Pavla Kostaňuková
Moje těhotenství probíhalo normálně a vše bylo v pořádku. Normálně jsem fungo-
vala, chodila na nákupy a tak. Asi v 6. měsíci jsme se stěhovali, uklízela jsem byt, ze 
kterého jsme se stěhovali, a pak se snažila to dát do kupy v našem novém domově. 
Pak mi odešla hlenová zátka a gynekoložka mě ve 30. týdnu poslala do nemocni-
ce. Za celou dobu mi nikdo pořádně nic neřekl, zastavili kontrakce, ale vzhledem 
k tomu, že jsem byla na prst otevřená, mě nechtěli pustit domů. Já se psychicky sesy-
pala a šla jsem domů na reverz. Blbost. A ještě větší blbost byla potom doma trochu 
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něco dělat. O pár dní později jsem zvedla asi 15kg kýbl, v 5 ráno mi praskla voda 
a jelo se. Rodila jsem v týdnu 33 + 3 – klasický spontánní porod, pouze s injekcemi 
a kapačkou. Dcera se díky bohu narodila zdravá a dnes vše dohnala.

Renata Dvořáková
V neděli večer jsem si ještě cca ve 23 hodin chatovala s kolegyní z práce. Nic nena-
svědčovalo předčasnému porodu. Pak už jsem jí napsala, že jdu spát, že si zbytek 
povíme druhý den v práci. Za 4 hodiny, tedy ve 3 ráno, jsem se vzbudila, protože 
mi začala odtékat plodová voda. Do porodu zbývaly 2 měsíce. Byla jsem v šoku. 
Měla jsem hrozný strach, co bude. Zavolali jsme záchranku. Plodová voda stále 
odtékala. V porodnici mě vyšetřili, napíchli mi kortikoidy na dovyvinutí plic a zůstala 
jsem tam ležet. Za 2 dny jsem měla naplánovaný císařský řez, jelikož byl chlape-
ček otočený koncem pánevním. Porodila jsem tedy v týdnu 32 + 5. Syn měl 1 780 g 
a 40 cm. Pobyl si asi 3 týdny v inkubátoru a po měsíci jsme si ho vezli domů. Synek 
je čiperný a hlavně zdravý. Na ten šok a strach té osudné noci ale já ani manžel 
nikdy nezapomeneme.

Káťa Chomoutová
Taky jsem se těšila na miminko, věděli jsme, že to bude kluk. Měla jsem od začátku 
rizikové těhotenství, ale na začátku jen slabší krvácení, jinak v pohodě. Byla jsem 
27 + 5 týdne těhotenství, když mi nad ránem odtekla voda. Hrozně jsem se vyděsila 
a viděla vše černě. Neměla jsem doma na mimčo vůbec nic a ani jméno jsme ne-
měli. Přítel mě odvezl do porodnice, tam potvrdili, že opravdu je to plodová voda 
a že mi musí dát kapačky, magnezium, kortikoidy atd. A už si mě tam nechali. Bylo 
to 1. června 2019. Pak jsem se z Podolí dostala po 14 dnech k Apolináři a odtud po 
2 dnech do Motola. Tam na rizikovém jsou super lidi. Bohužel voda se pořád sice 
doplňovala, ale pořád odtékala, takže to bylo jen otázkou času. Dali mi tam pro 
jistotu druhou várku kortikoidů, protože po nějakém čase prý vyprchají. Byla poho-
dová neděle, přítel mi chtěl přivézt oběd, ale ten už jsem nestihla. Místo toho šel 
se mnou na sál. 30. 6. 2019 ve 13:32 se nám akutním císařem narodil náš Honzík. 
Porodní váha 1 790 g a 39 cm. Čekali jsme měsíc, než jsme si ho mohli odnést domů. 
Byl to boj, ale mrňousek to zvládl. Dneska už mu bude 14 měsíců a je to náš rarach.

Katka Potůčková
Byla jsem v týdnu 30 + 3, dopoledne jsem byla v práci, vůbec nic mi nebylo. Doma 
jsem šla akorát ze záchodu, když mi přišlo, že jsem si přičůrla, jenže za chvilku se to 
opakovalo, tak mi došlo, že to bude možná plodová voda. Za 15 minut jsme už byli 
v porodnici. Plodová voda se potvrdila a sestřička nemohla na monitorech ani chytit 
miminko, jak jsem byla vystresovaná. Naštěstí bylo v pořádku, jen já měla podobně 
vysoký tep. Přestěhovala jsem se na pokoj k porodnímu, rozloučila se s dvouletým 
synem, se kterým jsem se viděla až za 5 dní, a to do té doby beze mě nikdy nespal, 
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na hlídání byl jen přes den, když jsem byla v práci, byl to šok pro všechny. Dostala 
jsem kortikoidy, magnezium, antibiotika… Vydržela jsem do týdne 31 + 0 (22. 7. 2018), 
pak muselo miminko ven. Manžel tak tak stihl dojet, čekal před sálem, miminko bylo 
nožičkama dolů, tak jsem musela na císaře. Narodila se nám Anička (překvapení), 
viděla jsem jen její nožičku, ale manžel ji viděl celou. Malá šla na JIPN, ale manžel 
za ní ještě šel, tak mi poslal alespoň fotky. Druhý den Andulce praskla plíce, pneu-
motorax, ale úžasní lékaři ji zachránili.  Viděla jsem ji až pak večer napojenou na 
hadičkách… V noci ji přestěhovali do Podolí, kde strávila týden, pak už byla zase 
zpátky v Krči. Již 8. 8. mohla pryč z JIPN a 19. 8. jsem šla k Andulce na pokoj. Dne 
30. 8. – téměř na konci šestinedělí (36 + 4) – jsme si Andulku odnesli domů. Andulka 
je zdravá, malá dračice.

Šárka Tylová
Já jsem v těhotenství několikrát krvácela. Od začátku se tedy jednalo o rizikové těho-
tenství. Ve 13. týdnu po screeningu jsem krvácela masivně a byla 3 dny v nemocnici. 
Byl mi zjištěný 10cm hematom v děloze, takže několik týdnů jsem musela mít klid 
na lůžku. Po vyléčení hematomu mi ve 28 + 0 t. t. praskla voda a já strávila 5 týdnů 
v porodnici, kde v týdnu 32 + 4 nastal spontánní porod. Chlapeček měl 44 cm a váhu 
2 350 g. Zůstala jsem s ním na roomingu přes 3 týdny, než jsme šli domů. Zrovna 
byla korona, takže zákaz návštěv a přítomnosti otců u porodu, takže na vše jsem 
byla sama. Můj chlapeček ale za všechno to trápení stál!

Jana Červinská Bezoušková
Zjistili mi v Podolí riziko preeklampsie po 30. týdnu již při prvním velkém screenin-
gu. Hned mi nasadili aspirin. Měla jsem celou dobu horší průtoky, takže malá byla 
hůře vyživovaná a menší. V 31. týdnu jsem šla ke své gynekoložce na odběr krve, 
tam mi naměřili opakovaně vysoký tlak a poslali do Podolí, kde už jsem zůstala do 
porodu. Vše mi tam vysvětlili, že budou sledovat mě i miminko a budeme se snažit 
těhotenství co nejdéle udržet. Byl to pro mě šok, i když jsem o riziku věděla už od 
3. měsíce, stejně jsem to nečekala.

Asi necelé tři týdny jsem strávila na rizikovém oddělení, kde neustále kontrolovali 
mě i mimčo. Celou dobu jsem cítila hlavně strach a obavy, ale i důvěru a byla jsem 
ráda, že jsme obě pod dohledem. Doktorům jsem opravdu věřila, že to dobře do-
padne. Ve 34. týdnu pan doktor na ultrazvuku zjistil, že malá vůbec nevyrostla a že jí 
bude lépe už venku. Porodila jsem císařským řezem a malá měla 1 600 g. Další cca 
3 týdny jsem strávila na ložnici matek s dalšími maminkami nedonošeňátek a malá 
na nedonošeneckém oddělení, které bylo hned přes chodbu.

Chodila jsem ji každé 3 hodiny krmit, přebalovat. Hodně jsem se tam toho nau-
čila, protože jsem před tím neměla vůbec žádné zkušenosti. Asi nejsilnější moment 
byla první návštěva na tomto oddělení, když jsem ji viděla v inkubátoru a uvědomila 
si, že je opravdu tak maličká. Na ten pocit nikdy nezapomenu a vůbec na celých 
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těch 6 týdnů se nedá zapomenout. Byly hodně silné a vím, že jsem tam překonávala 
sama sebe. Je pravda, že když je potřeba, člověk najde sílu, kterou ani nevěděl, 
že má. Při odchodu domů jsem prožívala smíšené pocity, na jednu stranu hrozná 
radost, ale také strach, jak to sami zvládneme, když malá měla necelé 2 kg. Dnes 
je jí skoro 3 a půl roku a jsem opravdu vděčná, že vše zvládla a je v pořádku. A na 
porodnici Podolí nedám dopustit. Děkuji jim za vše a jsem jim moc vděčná.

Lenka Danišová
S manželem jsme se rozhodli, že se pokusíme o miminko, když se psal leden 2017. 
Bláhově jsem si myslela, že vysadím antikoncepci a do půl roku otěhotním. Bohužel 
se tak nestalo. Po roce mi byl diagnostikován PCOS (syndrom polycystických ovarií), 
ale pořád byla naděje v podobě pomoci lékařů. Nakonec jsem otěhotněla přiro-
zenou cestou v březnu 2019 a na prvním ultrazvuku už bylo jasné, že budeme mít 
dvojčátka – radost obrovská, byla jsem šťastná, plná energie.

Ve 12. t. t. přišel šok, když jsem začala krvácet, takže léčba Ascorutinem a Utro-
gestanem a odpočinek, počáteční euforii a radost vystřídaly strach a obavy, zda 
naše malé donosím a zda budou v pořádku. Poctivě jsem ležela, všechny domácí 
práce vzal manžel na sebe a já se nemusela o nic starat. Další průběh těhotenství 
byl bezproblémový, oba plody rostly, my se dozvěděli, že budeme mít holčičky. 
V půlce srpna jsem byla na pohotovosti, protože jsem měla pocit, že mi odešla 
hlenová zátka, kontrola v nemocnici dopadla dobře, ale já se nemýlila, protože do 
14 dnů jsem porodila.

Bylo 1.9.2019, naprosto obyčejný den, bylo mi fajn. Večer, než jsem zalezla do 
sprchy, mi najednou praskla voda, byla jsem 26 + 5 t. t., okamžitě jsme jeli do po-
rodnice, naštěstí ji máme 10 minut autem a naštěstí je to jedno z center, kde mají 
možnost zachránit život takhle malému miminku – Ústí nad Labem. Ve 20:20 mi 
praskla voda, ve 21:36 a 21:37 se narodily moje holčičky, Magdalénka s porodní 
váhou 920 g a Emmička s porodní váhou 880 g. Musely ven, protože Áčko mělo 
nožičku a pupečník v porodních cestách, už se hrálo o minuty, kortikoidy mi píchli asi 
hodinu před porodem. Naštěstí to všechno zvládly a za pár dní oslaví svůj první rok.

Ta noc na JIP byla tou nejhorší v mém životě, pocit prázdnoty, strachu, beznaděje, 
selhání a bolesti, trvá, než se duše trošku z toho vyléčí.

Kateřina Chladová
Dvojčátka se narodila v týdnu 25 + 1, o holčičku jsme bohužel po 19 dnech přišli, 
syn si život vybojoval. Po 20 měsících se mi narodila v týdnu 34 + 0 dcera. Určitě 
by měli rodiče vědět, že ne každá těžká prognóza se musí vyplnit, co potřebují, je 
nezměrný optimismus, protože miminko to pozná. Vybojovali jsme hodně, protože 
jsme synovi věřili. Kamarádka má ještě těžší případ a nevzdala to, pak jsem se se-
tkala s paní, která to vzdala hned a bohužel na miminku je to znát. Takže nikdy to 
nevzdat, pídit se, ptát se po možnostech, organizacích, co pomáhají, o skupinkách 
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se stejnými problémy – např. zrakové, sluchové, stomie atd. To vše maminky neznají, 
o příspěvku na péči jsem se dozvěděla náhodou, že máme nárok, stejně tak o růz-
ných pomůckách. Já jsem s dvojčátky počítala s předčasným porodem, ale spousta 
maminek o tom evidentně neslyšela. Že váha ještě není to nejdůležitější, že i 580g 
miminko na tom může být za pár měsíců lépe než donošené. Naučí vás to radovat 
se z nejmenších maličkostí a to je k nezaplacení.
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Seriál pro malé bojovníčky
Příběh Kateřiny Fialové

Ten moment, kdy si myslíte, že už nemůžete… Kdy máte chuť 
všechno vzdát… Kdy vám celý svět přijde nespravedlivý… Kdy si 
myslíte, že jste na konci svých možností… Kdy nemůžete popad-
nout dech a chce se vám jen hrůzou ječet… Tak v ten MOMENT 
se zase znovu zhluboka nadechněte a přidejte. V ten moment 
totiž, někde za pomyslnou hranicí našich možností, začíná ten 
největší růst. A i když to nebude cesta růžovým hájkem a přijdou 
další zkoušky, těžké chvíle, probrečené noci, …, tak i tak posbí-

rejte všechny ty klacky, co máte pod nohama a udělejte z nich odrazový můstek. Můstek 
sama pro sebe za lepším, silnějším, laskavějším, chápavějším já. A můstek pro ostatní, 
co po umetených cestách nešlapou. Protože pokud se nevzdáte, nemůžete prohrát.

Předmluva aneb Purpurová je barva královská

Některé obrazy zůstanou v srdci vryty celý život. Pro mě bude 
tenhle jedním z nich.

… už navždy ho budu mít spojený s praskáním zářivek, 
pachem dezinfekce, pí pá ním monitorů, strachem, úzkostí, 
láskou, nadějí, vděčností.

… myslím, že pokaždé se mi při vzpomínce zrychlí dech 
a na zátylku ucítím krůpěje potu.

… že si vzpomenu na bolest v srdci, když jsem odcházela 
sama, jako by část mého já zůstala na oddělení, na sevření hrudníku a úzkost, když 
jsem se touhle chodbou vracela.

… vzpomenu si, kolik slz za těmi dveřmi proteklo.
… vzpomenu si na pocity vděčnosti za každý drobný pokrok.
… vzpomenu si na nová přátelství, která tu vznikla.
… vzpomenu si na oddanou a láskyplnou péči sestřiček, které mají pod košilí 

schovaná křídla.
… vzpomenu si, že už si nebudu stěžovat.
… a vzpomenu si, že krása je i v maličkostech a že i něco, co má 900 g, může být 

obrovskou inspirací.
… po devíti týdnech tahle naše mise v porodnici končí a procházíme tudy spo-

lečně jako rodina domů.
… v mém srdci už navždy zůstane nádech purpurové, budu vzpomínat a vzpomínky 

psát. Psát pro všechny malé bojovníčky, protože ve sdílení radosti i bolesti je obrovská síla.
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Díl první – Láska léčí

Nějakou dobu po tom, co se Emi narodila, jsem začala psát – 
sama pro sebe, pro Emi, pro ostatní malé bojovníčky, pro její 
starší sestřičku Aničku, pro mého chlapa, pro mou rodinu 
a kamarády, kteří v tom všem byli s námi. Tohle je díl první, 
takové lehčí téma na rozehřátí a je věnován z lásky a s po-
korou všem malým bojovníčkům. O TOM, že LÁSKA LÉČÍ 
a VĚDECKÉ OKÉNKO o DOTECÍCH pro RACIONALISTY.

Jeden z významných profesorů české lékařské fyziologie 
(a čest jeho památce) měl oblíbenou větu „Ty nejjednodušší věci jsou často ty nejvíc 
geniální.“ A přesně tak to funguje, nejen v lidském těle. Jeden příklad za všechny: 
praktikujte něco tak primitivního a jednoduchého, jako je dotek, a spustíte v těle ta-
kovou kaskádu fyziologických mechanismů, že se vám o tom ani nesnilo. Dotek (ale 
třeba i lidský hlas, sociální kontakt atd.) je jeden ze stimulů, který aktivuje parasym-
patickou část vegetativní nervové soustavy. To je zjednodušeně periferní nervstvo, 
které podle starých učebnic vůlí neovlivníme – dnes je to však předmětem diskusí. Je 
to část nervové soustavy, jejíž funkce je zastřešena slovy „rest and digest“ (odpočívej 
a zažívej) a ovládá naše vnitřní orgány – trávicí trakt, srdce, plíce… 80 % jejích neu-
ronů je senzorických neboli smyslových. Takže úplně jednoduše shrnuto, obejmete-li 
někoho, ovlivníte tím jeho dýchání, srdeční činnost, trávení, mimo jiné tím spustíte 
i vyplavení hormonu oxytocinu, který vyvolává v těle moc příjemné pocity.

Polohování miminka na holý hrudník se říká klokánkování a je to jednoduchá, 
ale zázračná technika a jeden z důležitých terapeutických přístupů. V rozvojových 
zemích díky ní bylo dokonce zachráněno mnoho životů. Miminko cítí kontakt kůže 
a slyší srdeční ozvy, které zná z dob, kdy bylo v bříšku. Srovnávají se mu tím do 
příznivých hodnot dýchací frekvence, saturace krve, srdeční akce. Je pro to úplně 
jednoduchý a jednoznačný důkaz – většina nedonošených dětí má tyto funkce mo-
nitorované a ve chvíli, kdy se položí na holý hrudník, okamžitě se hodnoty upravují. 
No není to krásná terapie? Pro oba zúčastněné?

Díl druhý – Trochu jiná liga mateřství

Být rodičem je zkušenost, na kterou vás žádná škola ani 
předporodní kurzy nepřipraví. Být rodičem předčasně naro-
zeného miminka je zkušenost, na kterou vás nepřipraví ab-
solutně nic, ani to, že už jste se rodičem stali dříve… Padnete 
do toho rovnýma nohama a ještě nějakou dobu v bezdeší 
zíráte, jestli se to opravdu stalo. Je to šok, jiné slovo na to 
není… Pod volnou košilí schováváte pořád ještě velké bříško, 
kde včera miminko bylo, a dnes už není. A pořád ho dál tak 
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ze setrvačnosti hladíte, jako by ten malý drobeček byl stále pod vaším, teď tak 
zrychleně bijícím srdcem.

Místo boje s nedostatkem spánku, hormonální bouří v šestinedělí, uspáváním 
a bolením bříška svádíte úplně jiné bojovky. Boje o každý dech, o každý den, o každý 
gram… O přežití… Neřešíte kojení, ale děkujete pánu bohu za každý mililitr odstří-
kaného a přes sondu vypitého mlíčka.

Nemůžete se dočkat, až toho drobečka uvidíte, až se ho budete moct do-
tknout. Víte přesně, že to chcete a moc to chcete. Pak se vám sice podlomí ko-
lena a zatmí před očima, když se s ním poprvé setkáte a zjistíte, že vaše malá 
láska je opravdu malá jen do jedné dlaně a že snad všude má sondu, kanylku, 
flexilku, čidlo nebo jiný drátek či hadičku. Ale samozřejmě na sobě nedáte nic 
znát. Ani když se vám sevře hrdlo, jak uslyšíte ten tenounký pláč nedonošeného 
miminka. Jak jiné to je…

A když se pak podíváte do jeho očí plných lásky a neskutečného odhodlání, už 
přes hranu spodního víčka začnou nekontrolovaným proudem téct slzy jako hrachy 
a pak pochopíte, že i když vaše osudové setkání přišlo nečekaně a vůbec to nebylo 
dokonalé a sluncem zalité jako ve vašich představách, pořád je to láska.

Víte, že budete bojovat, co vám budou síly stačit. Ať žije, ať dýchá, ať jednou cho-
dí, je zdravý a šťastný… Každá maminka a miminko mají svoji cestu, ale co je všem 
cestám s nedonošeňátkem společné, je nejistota.

Jestli mi celá tahle zkušenost a naše cesta něco daly, tak to byla VDĚČNOST. 
Vděčnost za každý drobný pokrok, za každou maličkost. Pochopení, že vše je tady 
a teď, zítra už může být vše jinak… A že ať se do budoucna stane s Emi cokoliv, 
vždycky ji budu milovat a tomu se říká LÁSKA. Bezpodmínečná, vše přijímající 
láska.

Díl třetí – Sedmička je šťastné číslo a čas pro nové, krásné věci

Je to 7 měsíců, co jsem byla jednu chvíli na kontrole v porod-
nici a druhou se probírala na JIP s prázdným bříškem. Je to 
dnes přesně 7 měsíců, co jsem prožívala ty největší emoce 
v mém životě. Mít nedonošené miminko je obrovské trauma 
a rovnice s mnoha neznámými, které se postupně odkrývají. 
Někdy to vyjde a někdy ne…

Každý rok se celosvětově narodí 15 milionů dětí před-
časně – v České republice je to 8 500 dětí v různém stádiu 

nezralosti ročně. Nejrizikovější skupinu tvoří děti s porodní hmotností pod 1 000 g, 
kterých se u nás narodí 500 za rok. Jinak vyjádřeno – tohle trauma postihne každou 
desátou rodinu. Dokud nejste jednou z nich, je to jen taková trapná statistika a do 
poslední chvíle si absolutně nic nepřipustíte.
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Díl čtvrtý – Purpurová nit se táhne mým životem

Purpurová je barva královská – podtrhuje mimořádnost krá-
lovského majestátu. Purpurová je symbolickou barvou nedo-
nošených miminek a také epilepsie. Purpurová je tak trochu 
odstín fialové, ke které mám blízko nejen příjmením. PURPU-
ROVÁ MI JE asi SOUZENÁ. Jen ten královský majestát mi tam 
zatím nezapadá…

Už nějaký čas tu sdílím příběh naší Emičky a jejího ra-
ketového příchodu na svět, který si vybrala. A teď vyta-

huji z rukávu jedno eso – téma, u kterého mě stále bolí u srdce, téma s mno-
ha otazníky a zároveň téma, které je pro výzkum pořád žhavé jako polínko 
v ohni – PREEKLAMPSIE.

Zní mi to dost jako sprosté slovo… Odborný výklad celé téhle sprosté problema-
tiky přenechám jiným, já předávám svoji zkušenost, svůj příběh, ve kterém figuruji 
mnohem více jako maminka než lékařka.

Preeklampsie je zvláštní choroba – vyskytuje se totiž pouze v těhotenství. Vyvíjí 
se často až po 24. týdnu těhotenství, kdy už se cítíte být za frajerku, protože většinu 
zásadních vyšetření máte za sebou, už netrávíte tolik času u kamarádky záchodové 
mísy a bříško je tak akorát. Takže nejvyšší čas si těhotenství užívat, NEBO NE?

Preeklampsie je taková mrcha nenápadná, plíží se jako had a připravuje se 
k útoku. A pak vás najednou sejme a rovnou ránou pěkně do zad. Projevuje se 
vysokým krevním tlakem, otoky, bílkovinou v moči, bolestmi hlavy, nechutenstvím, 
zvracením. Příznaky mohou být vyjádřeny v různé míře a kombinaci. Už ani nevím, 
jakou kombinaci jsem měla já – myslím, že jeden den žádnou a druhý všechny. Byl 
to takový fičák, že jsem si toho asi ani nevšimla – všechno to byly přece klasické 
těhotenské obtíže… Váha šla sice nahoru rychlostí blesku, po šesti měsících požeh-
naného stavu jsem měla nahoře požehnaných 17 kg a zvracení a migrény se staly 
mou denní rutinou, ale všechno to byly přece klasické těhotenské obtíže – NEBO 
NE? Tak kde, proboha, tedy byla ta hranice mezi těhotenskými obtížemi a příznaky 
vážného, matku i plod ohrožujícího stavu??? Těžko říct, ale zdá se, že vše tohle je 
předpřipraveno a rozhodnuto už dávno před početím. Stejně jako u jiných předčas-
ně ukončených těhotenství. Že na pranýři je další krásně sprosté slovo – feto-ma-
ternální cross-talk neboli velmi zjednodušeně řečeno nedorozumění mezi imunitním 
systémem matky a dítěte.

A tak jsem tedy pro tohle naše nedorozumění s Emi jeden den byla na scree-
ningové kontrole a druhý jsem se probírala v šoku na operačním sále a modlila se 
úplně ke komukoliv, ať se Emi narodí živá, ať dýchá, ať má víc než jedno kilo.

Nebezpečí neléčené preeklampsie může vést k poškození zdraví matky i plodu. 
Cílem po stanovení diagnózy je hlavně prodloužit těhotenství, které se ukončuje až 
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při známkách ohrožení plodu či matky. U mě to časové okénko mezi diagnózou 
a ukončením těhotenství trvalo dva dny. Víc ani ránu – bez diskuse. Na večerní vizitě 
mi pan doktor řekl, že se jede na sál – teď hned. Byl to 30. týden těhotenství, 10 týdnů 
před fyziologickým grandfinále, ultrazvukový odhad váhy byl cca 1 000 g.

Pak si jako dnes pamatuji ten otravný tikot hodin na sále, pach dezinfekce, palbu 
zářivkového světla do očí, chlad, strach, bezmoc, zoufalství a modlitby.

Emi světlo světa nakonec spatřila s 900 gramy. Rozdýchala se sama a od za-
čátku bojovala víc než statečně. Taky jsem se snažila to rozdýchat co nejrychleji, 
abych o ni mohla pečovat, ale i přesto to byl počátek cesty s mnoha překážkami. 
Cesty, kde se strach mísí s láskou, kde nejistota vyplňuje všechen časoprostor, kde 
nevíte, co bude za hodinu. Ale najednou sakra dobře víte, co je důležité. Každo-
pádně když se dnes ohlédnu zpět, i tady platí, že strach a nejistota jsou špatní 
rádci – zahalí mysl a svážou ruce. Ptát se a šťourat se v tom, proč se to stalo, je 
jen slepou uličkou.

Díl pátý – HELLP syndrom

Po dílu o preeklampsii musím ještě jedno polínko do ohně 
přiložit a trochu přitopit. Je čas na vyšší level, protože pre-
eklampsie se neptá – zaútočí a tepe do živého a cesta ven 
neexistuje. Máte jen na výběr z menších nebo větších kom-
promisů a i to pouze na chvíli – pak už je to bez diskuse…

Je čas na díl o preeklampsii a jejím kamarádovi, který 
moc rád přidá ruku k dílu – HELLP syndromu. V tu chvíli, bez 
mrknutí oka, se čas stane komoditou ještě vzácnější, než je 

běžně. Vteřiny hrají prim, není čas ani zavolat domů, že vás vezou na sál…
HELLP syndrom je soubor příznaků, které můžou být komplikací preeklampsie, 

a pokud se HELLP syndrom přidá, je to celkem nářez. Jestli je preeklampsie pen do-
li no, HELLP syndrom je pendolino, které nemá brzdu. Je to komplikace sakra váž-
ná, kdy může jít při záchraně života matky o minuty. A v tom tkví asi největší riziko 
preeklampsie – že jeden den si jen tak těhotensky zvracíte (vlastně pohoda, klídek, 
tabáček) a druhý den vás tahají hrobníkovi z lopaty.

Klinické příznaky HELLP syndromu jsou podobné preeklampsii, ale nastupují dra-
maticky rychle. A vždy to vyžaduje akutní lékařskou pomoc.

Hranice mezi běžnými těhotenskými potížemi a příznaky preeklampsie může být 
velmi křehká a jde ji snadno přehlédnout. Něco o tom vím, já tu hranici přehlédla. 
Mávla jsem rukou nad otoky, bolestmi hlavy, svěděním kůže a tlaky v podžebří – 
vždyť můj lékař taky mával. V září jsem šla na pravidelnou kontrolu, a než jsem se 
nadála, měla jsem preeklampsii s počínajícím HELLP syndromem. Znamenalo to 
okamžitou hospitalizaci, kontroly mého stavu i malé několikrát denně a dva dny 
nato akutní císařský řez. Dodnes mě z toho píchá u srdce. Bylo to o prsa – o prsa 
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áčka. Možnosti screeningu preeklampsie už v prvním trimestru dokonce rozšiřují 
i možnosti prodloužení těhotenství, případně donošení miminka až do termínu. A to 
už stojí za povšimnutí! Každý den a každý gram navíc znamená mnohem lepší start 
do života a rizika s tím spojená. Poselství tohoto dílu je v rozšíření povědomí o zá-
keřnosti celé téhle záležitosti. Sdílím to budoucím maminkám, ať nepodceňují volání 
svého těla. Není to určitě o tom mít strach, ale mít respekt a naslouchat.

Díl šestý – Tanec v bouři aneb Všechna vítězství  
pochází z odvahy udělat něco sám se sebou

Mám ve svém okolí spoustu těch, kteří si zažili těžké časy, 
někteří si prošli vyloženě peklem a balancovali na hraně. 
Myslím, že mám celkem neskromný talent tyhle lidi 
přitahovat.

Po mnoha letech svého soukromého průzkumu jsem do-
šla k tomu, že někteří z toho pekla vyšli jako vítězové a ně-
kteří si dodnes lížou rány, kňučí v koutě a ukazují prstem na 
všechny a všechno okolo. A to, co odděluje poražené od 

vítězů, není žádné štěstí nebo hloubka problémů, je to nastavení mysli. Jo, takhle 
prosté to je.

Změňte svoje myšlení, svůj úhel pohledu. Zkuste změnit otázku: „Proč se mi to 
stalo?“ za otázku: „Co mi to má dát?“. Zkuste zaměnit strach za lásku. Zkuste to 
a pište si, že uvidíte jinak.

Vždyť strach nám jen říká: „Buď připraven na změnu.“ A pokud se ztrácíte v pře-
kladu nebo si to překládáte jako: „Buď připraven na ztrátu,“ vede to většinou k tomu, 
že vám strach totálně zahalí mysl a sváže ruce. Co takhle překlad: „Buď připraven 
na RŮST.“

Cesty všech silných lidí a lidí, kteří vyrostli, jsou ty nejpříkřejší, kam navíc napadala 
pod nohy spousta klacků. To není žádný umetený chodníček v parku. Je to pohyb 
vpřed stylem „pád na hubu – vztyk, pád na hubu – vztyk, pád na hubu – a zase 
vztyk“.

Naučte se tančit i za bouře, ne jen v pohodlí a smrádku domova. To je pak ško-
la osobního rozvoje! A kdyby se to někomu zdálo moc tzv. ezo, přečtěte si něco 
o retikulárním aktivačním systému mozku. Tedy o systému mozku, který vychytává 
informace z okolí podle nastavení naší mysli a ty propouští jako filtr do vědomí.

V každém neštěstí je totiž zárodek mnohem vyššího dobra, jen je třeba se vybre-
čet, pak se ale zhluboka nadechnout a trochu se porozhlédnout po tom dobrém. 
A takhle jít krůček po krůčku kupředu. A mysl používat tak, aby ona sloužila nám, 
ne my jí. Protože pokud se nevzdáte, nemůžete prohrát. Vítězství má totiž různé 
podoby, nemusí to být nutně to, kde cílovou pásku proběhne většina davu. A pak 
opravdu, ale opravdu NEMŮŽETE PROHRÁT.
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Díl sedmý – První setkání

Žijeme v době, kdy mají termíny mateřství, porod a kojení 
takovou důležitost, váhu a jasná pravidla, že by pro ně ně-
kteří vraždili (lépe spíš vraždily). Takže jak jinak než porod 
přirozený, bez lékařské asistence, okamžitý bonding a plné 
kojení. Ano, je to krásná, fakt nádherná představa… Já to chci 
také. A i když se kvůli tomu dnes ženy v době, kdy se druhým 
dechem zároveň skloňuje „womenpower“ ve všech pádech, 
jsou schopny vzájemně odsoudit, která mateřství, porod 

a další náležitosti praktikuje „opravdu“ správně, která je matka víc a která míň, tak 
nějak plus minus bychom to takto chtěly všechny.

Tak a teď klapka a vy se najednou probudíte o půl druhé ráno na gynekologické 
JIP. Bříško prázdné, prsa prázdná, tělo bolavé, drén a cévka ven, hlava zfetovaná 
a za pár hodin směle vyrážíte s velkou dopomocí sestřičky na neonatologickou JIP. 
Drén hezky pod paží jako kabelku, druhou rukou chytíte jizvu a frčíte.

Neonatologická JIP – nejsou tu postýlky, ale jeden inkubátor vedle druhého, kolem 
kmitají tiše sestřičky, křídla hezky srovnaná pod pláštěm, úsměvy na rtech. K tomu 
snad milion přístrojů a monitorů. Vstup a první pohled na oddělení ještě zvládnete – 
jasně, jste přece matka –, jen napětí, kde je ten váš inkubátor, se malinko zvýší. Zatím 
ale pohoda, jazz… Musíte přejít celou místnost, protože vaše malá láska je až vzadu 
u okna. Je to tady – první pohled dovnitř. Obrovský inkubátor, v něm růžový pelíšek 
a v něm… v něm ještě igelit, hadičky, trubičky, nějaké červené světýlko a teprve zpod 
igelitu uvidíte nožičku tak malou a křehkou, že se vám srdce rozbuší jako zvon. Určitě 
je to i slyšet, připomenete si, že musíte dýchat. A pak přijde pohled do očí.

Vím, že byly tmavé, koukaly na mě z inkubátoru plné odhodlání a volaly: „Mami, 
jsem tady, žiju a bojuju!“ Ach můj bože… To už se dá jen stěží zvládnout bez slabosti 
v kolenou a slz, co se valí proudem ven. Uvnitř cítíte obrovskou lásku a strach zá-
roveň, nedává to smysl. Každopádně ale víte, že budete bojovat taky, seč vám síly 
budou stačit. O tom zase někdy příště…

Díl osmý – Posílám vzpomínku

… aneb když odejde malý velký bojovníček. Když se smrt sta-
ne silnější než život…

„Všechny bitvy v životě slouží k tomu, aby nás něco nauči-
ly… I ty prohrané.“ Paulo Coelho

V tomto díle budu stručná, ale o to více emotivní to bude, 
to vám slibuji. Tohle sice nikdo nechce číst, ale když už jsem 
jednou vstoupila na led tenký jako pergamenový papír, ne-
můžu minout ještě jedno téma, než seriál skončí… Těžko se 
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to píše, ale nemůžu to prostě vynechat. Nemůžu to vynechat, protože mě to ne-
nechává chladnou a nenechá ani vás, i když jste si možná doteď zachovali poker 
face. Patří to k tomu, o čem píšu tak, jako smrt patří k životu. Netýkalo se to sice 
mě a Emi, ale stalo se to, když jsme byly poblíž. A i kdyby ne, stejně bych o tom 
napsala.

Posílám dnes vzpomínku všem mámám a tátům, kteří zdi nemocnice opustili 
s prázdným bříškem i s prázdnou náručí a nejbolavějším srdcem. Kam se na jejich 
žal a bolest hrabeme my, co jsme nemocnici opouštěli s uzlíčkem víc než malým. 
S nejistotou na dny budoucí, ale nesli jsme jej domů.

Tímto dílem posílám vzpomínku všem malým uzlíčkům, kteří svou misi ukončili 
příliš brzy, kteří svůj boj nevyhráli. Odešlo s nimi víc než mnoho – naděje, víra, po-
slední úsměv z tváře…

Na závěr tedy jedna upřímná vzpomínka a minuta ticha pro miminka, která krát-
ce po příchodu na svět pozemský život ukončila. Zaryla do srdce stopu nejhlubší, 
jejich odchod způsobil ránu, která už bude vždycky krvácet. I to je totiž jeden z od-
stínů mateřství.

Takže zapalme svíčku a buďme vděční a laskaví, život je dar.

Díl devátý – Láska jako léčebná metoda

I když věci nejdou podle našich představ, vždy jdou v náš 
prospěch. Je obrovskou úlevou, pokud to přijmeme. Emi si 
vybrala cestu na svět už o 2,5 měsíce dřív a otevřela tím 
novou kapitolu mého života. Bude život „před Emi“ a život 
„s Emi“. A jak řekl C. S. Lewis: „Jít zpátky a změnit začátek už 
nemůžeš, ale vždy můžeš začít tam, kde jsi, a změnit 
konec.“

Prvním mezipřistáním pro všechny malé nedočkavce je 
neonatologická JIP. Bylo stejně tak i pro Emi a byla to naše první bojovka. Pro Emi 
to bylo místo, které jí mělo co nejvíc napodobit časy v bříšku a dát pocit bezpečí 
a známého prostředí – teplotou, na kterou je inkubátor vyhřívaný, šerem, tichem 
a nanejvýš tlumenými zvuky, které prolínalo jen pípání monitorů a měkkým hníz-
dečkem, v kterém byla v inkubátoru zachumlaná.

Chodila jsem za Emi každé 3 hodiny, za vstupem na JIP se dezinfikovala od-
shora dolů a vyrazila na konec místnosti. U inkubátoru na mě čekala sestřička, 
která se o Emi starala a byla jedním z pevných středobodů mého mikrosvěta. 
Byla u Emi po příchodu na svět jako první a starala se o ni s láskou největší, to 
se pozná hned. Byla to ona, kdo pro mě tehdy tenhle můj mikrosvět držel v pev-
ných rukou.

Byla to ona, která mi poprvé dala Emi do náruče a na hrudník. Já ji jen s ti-
chým úžasem pozorovala, jak něžně a zároveň sebejistě vytahuje Emi z inkubátoru, 
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položila ji na můj holý hrudník a pak už jen padaly hvězdy. Měla jsem svoji holčičku 
u sebe, cítila jsem její srdíčko a ona moje…

Pro mě to byly ty nejkrásnější chvíle, čas se zastavil a byla jsem jen já a ona. 
V mých vzpomínkách jejich otisk zůstane do smrti smrťoucí. Zapomněla jsem v tu 
chvíli na vše, léčila jsem se tím já a léčila se i Emi. Tady je totiž láska hmatatelná, její 
účinky nepopiratelné a terapeuticky víc než důležité.

Navíc tuhle terapii máme všichni u sebe, ve svých rukou a zcela zdarma, jen ji 
tak málo využíváme… A svět potřebuje mnohem více těch, co v ni věří. Já už si to teď 
taky budu pamatovat zase o chlup líp.

Díl desátý – místo činu: Obilní trh Brno, neonatologická JIP

Jednotka intenzivní péče pro novorozence – první štace 
a první obrovská zkouška, pro některá miminka na pár dní, 
pro některá i na několik dlouhých týdnů. Tady se vede boj 
o život, o lepší start, o co nejméně komplikací. Tady není mís-
to pro diskuse o tom, co bude – tady je TEĎ a TADY.

Realita dní na JIP má pachuť všech možných emocí, co 
lítají jak na horské dráze – z hormonální bouře, opiátového 
rauše a obrovského stresu. Zoufalý pláč tu střídá neskuteč-

ná radost z pidi pokroků. Dostanete tady lekci osobního rozvoje a trpělivosti zcela 
zdarma. Zkouškami vám budou přebalování do plíneček XXXS, které sahají až do 
podpažních jamek, ošetřování křehoučkého tělíčka přes hadičky, sondy a čidla, stres 
z výsledků prvních vyšetření a prvních komplikací.

Moje vzpomínky na dny tady připomínají nedoskládané puzzle – některý dílky 
se ztratily, byly vytěsněny z vědomí do hlubších a více emocionálních částí mozku. 
Toť inteligence naší nervové soustavy. Zůstaly mi nakonec spíš krásné vzpomínky, 
i když mě u nich mrazí.

Za Emi jsem chodila, co jsem mohla – s drénem v jedné ruce a s pár kapkami 
prvního odstříkaného mlíčka jako darem nejvzácnějším v ruce druhé. Seděla jsem 
u inkubátoru, dívala se na ni, držela ji, mazlila, četla jí a povídala vše, co ji ještě 
v životě čeká. Byla tak drobounká, tak malinká a tak statečná.

Na dny tady nejde zapomenout. Je to místo pro první dojemná setkání a inti-
mitu. Místo, kde se začnete oťukávat, kde se chvějící jak osika poprvé svého mi-
minka opatrně dotknete (i když byste ho samozřejmě nejradši láskou umačkali). 
Je to místo, kde si poprvé k vašemu miminku přičichnete, dáte mu první pusu. Do 
mých nedoskládaných puzzle patří i vzpomínka na anděly, co tu pracují. Říkám 
to pořád, ale musím zase, nemůžu jinak, protože nikdy nezapomenu na laskavou 
a trpělivou péči, které se nám tady dostalo. Protože pokud jsem se cítila v bezpe-
čí a v podpůrném prostředí já, mohla jsem to předat i Emi. A to byl klíč pro lepší 
zítřky.
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Díl jedenáctý – Přijmi to, co je, nech plavat to,  
co bylo, a měj víru v to, co přijde

Pocity viny a výčitky přijdou, neohlášeny a nezvány se vkra-
dou do mysli jako smrad. Přijdou strach, úzkost, obavy. Při-
jdou i otázky „Proč se to stalo? Proč zrovna já? Proč jsem 
nedonosila svoje miminko až do konce? Co bude dál? Bude 
zdravé? Nebude postižené?“ Pohledy zpět a pohledy vpřed, 
které s sebou v závěsu táhnou strach, úzkost, beznaděj.

I ke mně zavítaly výčitky a otázky PROČ, jasně že jo… Ale 
když se narodila Emi, měla jsem už jistou výhodu zkušeného 

hráče – poučena z let minulých, kdy jsem bojovala s nevyléčitelným onemocněním. 
Byly to dlouhé a těžké časy, ale daly mi nakonec mnoho. Minimálně jedno moc 
důležité uvědomění a inspiraci pro překážky příští.

Henry Ford říkal: „Ať už si myslíte, že to dokážete, nebo si myslíte, že to nedoká-
žete, v obou případech máte pravdu.“ Všechno začíná uvnitř nás samotných, v naší 
mysli, myšlenkách, kterým dovolíme, aby myslí brouzdaly, a v obrazech, které tam 
vzniknou. Je naprostou ztrátou času snažit se přetvořit okolnosti tam venku, aniž 
bychom nejprve změnili obrazy uvnitř nás samotných. Vše se totiž změní, když změ-
níme způsob myšlení.

Rozvíjet mysl je stejné jako rozvíjet a posilovat sval – musíte trénovat a být pravi-
delní. Nestane se to ze dne na den a není to o tom, být pozitivní za každou cenu. Je to 
o tom, dovolit si prožít smutek, ale neplácat se v něm, vystoupit z role oběti a směle 
vkročit do role tvůrce. Je to o tom, přijmout danou situaci tak, jak je. Nebojovat, 
nervat se, ale vše přijmout a vzít i bolavou situaci za ruku jako kamarádku. Nedávat 
energii pohledům zpět, jsou to svodidla do slepých ulic, a naopak otočit svůj pohled 
do přítomnosti – co můžu udělat teď, aby mi v dané situaci bylo líp? Stačí drobnost, 
malý krok, ony se i ty drobné krůčky nakonec posčítají a dovedou vás na cestu, kde 
pochopíte, že ani tak nezáleží na tom, co se vám stane, ale jak se k tomu postavíte. 
A že to, kam směřuje pozornost, roste – zlé, nebo dobré, to už si vyberte sami.

Díl dvanáctý – Napumpujte si štěstí do žil

Mít nedonošené miminko je speciální disciplínou seberozvo-
je, ve které mít život vzhůru nohama je vlastně v pořádku. 
Platí to pro mateřství obecně, jen tady to dostává větší grády. 
Chtě nechtě se dostanete sama k sobě tak blízko, že blíž už 
to ani nejde, čelíte si z očí do očí i s vlastními nehezkými 
emocemi jako strach, vztek, úzkost, zoufalství.

Seriál vznikl před několika měsíci jako myšlenky psané 
na šmírák za dlouhých nocí v porodnici. Vypisovala jsem se 
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z toho, co mě bolelo, pomáhalo mi to zastavovat krev z ran. Rubala jsem to na papír 
jak vzteklá. Psala jsem a představovala si, jaké to jednou bude, a všechno jsem to 
vyprávěla Emi.

Když mi bylo ouvej, představovala jsem si, jak pojedeme k moři. Viděla jsem bě-
hat Emi v písku na pláži, jak se jí vítr honí ve vlasech… A všechno jsem jí to povídala. 
Představovala jsem si to tím víc, čím víc jsem čelila sdělením, že možná nebude 
chodit.

Člověk je jediný tvor, který je schopen vizualizace. Je jediný tvor, který si myšlen-
kou umí přivodit vyplavení kouzelné molekuly – dopaminu, hormonu, který hraje 
zásadní roli ve vzniku motivace, emocí, v systému potěšení a odměn a způsobuje 
vznik příjemných pocitů.

Mně genialita fungování lidského těla fascinovala vždycky – jak si samo poradí 
se spoustou věcí a že stačí jednoduchý impulz a spustí se celá paleta mechanismů. 
A tady to platí přesně tak. Není to o tom, že Emi začala chodit, když jsem si to já 
představovala. Je to o tom, jak pak vnímáte kognitivně náročné situace, a o tom, 
že vyšší hladiny dopaminu zvyšují citlivost na „benefity“ dané situace než na to, co 
„utratíte“, zvyšují motivaci. Máte pak úplně jiný filtr na příjem informací a jinak se 
pak i chováte – a od toho se samozřejmě pak odvíjí i vaše výsledky.

Když se něco nevede, dejte mozku signál pro vyplavení dopaminu třeba jen tím, 
že si řeknete, že tohle nakonec povede k něčemu moc dobrému. A ono povede. 
Protože jak už jsem psala, kam dáte energii, tam to vždycky roste.

Díl třináctý – Dvanáctka na dva měsíce

Po propuštění z JIP jsme se s Emi přestěhovaly na dva měsíce 
na oddělení intermediární péče, tzv. dvanáctku. Emi dofrčela 
hezky v inkubátoru, já ani nevím, jak jsem se tam dostala – 
den příjmu na intermediár mám jako v mlze. Byl to pro mě 
jeden ze zlomových momentů, opiátové opojení bylo pryč 
a přišla první vlna obrovské bezmoci a strachu. Tady jsem si 
uvědomila, že máme před sebou dlouhou a náročnou cestu 
a že to, jak ji zvládneme, závisí na mně a na mém zdraví. 

Uvědomila jsem si, že přede mnou stojí znovu i boj s nemocí, kterou se mi podařilo 
dostat pod kontrolu v běžném životě, ale tohle byl o dost vyšší level. Věděla jsem, že 
pokud se mi vrátí příznaky, nebudu se moct o Emi postarat. Strach mě první dny 
tady svázal natolik, že mi z nich v paměti moc nezbylo.

Intermediár byl pro nás na několik týdnů přechodným bydlištěm, mikrosvětem, 
kam nikdo nemůže a kde nefunguje koloběh dne a noci, ale koloběh 3hodinových 
intervalů mezi časy pro odsávání, ošetření miminka, nakrmení. Kdo po pár dnech 
rozezná, jestli je den, nebo noc, vyhrává. Vedle mojí postele stál inkubátor s moni-
tory a v něm miminko – tak maličké, bezbranné a závislé na přístrojích a na okolní 
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péči. Postupně se mi podařilo strach zpracovat. Můj cíl byl jasný a má „proč“ asi 
nejsilnější v životě, a tak jsem si našla svou cestičku, jak se s tím popasovat. Opěrným 
bodem na cestě, kde světlo na konci tunelu dlouho není vidět, bylo i několik sestřiček, 
které trpělivě a opakovaně podávaly svou pomocnou ruku a pomohly mi překlenout 
situace, které bych s nemocí nemohla. Trvalo 17 dní, než Emi překročila hranici 1 kg, 
a pak ještě dalších 39 dní, než dosáhla na váhu 2 kg. Celkem 39 dní po porodu strá-
vila v inkubátoru, domů nás propustili s váhou 2 110 g. Naučila jsem se v téhle lekci 
míň se ptát, kolik nám ještě zbývá k cíli, a víc žít v daný moment. A pochopila jsem 
do posledního detailu slovo vděčnost. A světe div se, když přišla chvíle, na kterou 
jsem tolik čekala, a mohli jsme jít s Emi domů, začalo se mi po tomto mikrosvětě 
a po sestřičkách, které mi přirostly k srdci, stýskat.

Díl čtrnáctý – Síla mužství ve světě plném emocí

O ženách je toho napsáno celkem mnoho a termíny jako 
ženská síla se masivně skloňují na každém rohu. Ale kde by-
chom my ženy byly bez mužů. Mužů, kteří jsou silní a tvrdí, 
ale kteří umí být i mnohem víc. Umí být něžní a jemní, a při-
tom stále velmi mužní (nebo možná tím víc mužnější).

Na celé záležitosti kolem nedonošenectví mě okouzluje, 
jak tu muži zrají jako víno. Mám ráda, jak se z tatínků kolem 
stávají něžná stvoření, jak rychle se zapomene na genderově 

společensky určené představy, že přebalování je pro holky a pro pořádný chlapy 
trapárna, jak jsou slzy stékající i po vousaté tváři najednou úplně v pořádku.

Tenhle díl je pro jednoho zcela speciálního muže – pro muže mého života. Pro 
muže, který v osudný páteční večer – kdy všechny představy o obyčejnosti napros-
to nečekaně rozsekala věta: „Budeme to muset ukončit, zavolejte ARO.“ – zvládl 
překonat vzdálenost našeho obýváku a porodního sálu rychlostí blesku a byl v onu 
osudovou chvíli se mnou. Pro mě to znamenalo mnoho. Byli jsme sice odděleni 
sklem sálu a předsálí, ale spolu. A byli jsme ve všem spolu pak pořád.

Byl první, kdo Emi spatřil, kdo za ní běžel po porodu na JIP, kdo z nás dvou první 
viděl, jak je malinká, krásná a statečná. Byl poslem prvních zpráv a vypíchl z nich jen 
to nejvíc podstatné: „Ona je tak nádherná a tak statečná.“ Společně jsme prožívali 
zoufalství i naději, lásku i strach, společně jsme šlapali tmou. Měla jsem prostě na 
cestu toho nejlepšího parťáka.

Kdykoliv mohl, seděl u inkubátoru a díval se na Emi s neskutečnou láskou, držel ji, 
ošetřoval, klokánkoval, povídal si s ní. A zároveň chystal každý den svačinky do školy, 
četl pohádky na dobrou noc a utíral slzičky na druhém břehu bojiště.

Smekám tímto i všem ostatním tatínkům, kteří mají dostatek síly a lásky být 
po boku svých žen i v mikrosvětě, který je pro ně na první pohled možná trochu 
vzdálený.
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Díl patnáctý – Stres a síla mysli: část první

Do sedmi let věku si uložíme do hlavy jako takový mustr vše, 
co prožijeme, slyšíme, vidíme. Nasáváme jako houba a uklá-
dáme do podvědomých částí mozku, které mají obrovskou 
sílu – a tak vznikají programy, tzv. paradigmata, nebo chce-
te-li software, podle kterého jedeme po celý zbytek života 
(jako na autopilota). Dostaneme se do podobné situace jako 
v dětství a program se automaticky spustí. Spouštěčem 
může být zdánlivě obyčejná věc – vůně, některá slova, výraz 

v obličeji… A spustí se smyčka reakcí, která je v hlubokých emocionálních částech 
mozku pevně zakořeněna.

Naše reakce jsou v mozku fixovány tak, jak jsme se je učili od narození. A proto-
že mozek přímo miluje jednoduchost, neustále brázdí zcela automaticky ty samé 
dráhy i v naší dospělosti. Tak se stane, že stres, strach, úzkost apod. zpracováváme 
v dospělém věku tak, jak jsme to viděli v dětství u druhých a hlavně emočně prožili – 
a lítáme v tom jak křeček v kolečku.

Dobrou zprávou ale je, že mozek je naprosto fascinujícím způsobem plastický 
a že jde přehodit výhybku, a tak je vlastně možné změnit i naše reakce ve stresových 
situacích. Neexistuje na to žádná pilulka nebo doplněk stravy jako sklenička vína 
nebo tabulka čokolády, ale možnosti existují a jsou uvnitř nás samotných. Technik, 
jak editovat svoje podvědomí, je několik, ale musí se na to jít efektivně. A hlavně – 
zvládání stresu a překonávání diskomfortu je věcí o nás pro nás.

Fór je v tom, že rozhodnutí, jak na danou situaci zareagujeme, je jen na nás. Mů-
žeme si například začít vybrat odhodlanost namísto strachu. Funguje to na principu 
bažiny – čím hlouběji jsme, tím víc nás to táhne. Nebo chcete-li jinak – kam dáváme 
pozornost, tam to roste. Po dalším vystavení se stresové nekomfortní situaci mozek 
vyplaví dopaminy a spojí si zkušenost s příjemným pocitem.

Jen vás musím varovat, s dopaminem je to jako s čokoládou – dáte si jeden dílek 
a chcete další a to vám může od základů změnit život.

Díl šestnáctý – Stres a síla mysli: část druhá

Když pochopíme, jak funguje mysl a jak ji využít, aby praco-
vala ona pro nás, a převychováme si části mozku, jako je 
třeba amygdala, budeme líp zvládat náročné situace a ne-
budeme tolik taženi do vlastních emočních bažin. Nosnou 
energií našich činů a výsledků v životě jsou totiž vždy pocity 
a naše pocity se odvíjí od myšlenek, které v hlavě máme. Mysl 
je velmi úzce spjata s pamětí a má jednu dovednost, která se 
evolučně vyvíjela miliony let, jen ne vždy nám dobře slouží. 
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A to že táhne z paměti další myšlenky, které jsou podobné myšlence první a které 
odráží náš současný emoční stav, a tím se to celé nabaluje jako sněhová koule.

Když překonáte pohodlí zaběhlého způsobu myšlení, naučíte se balit nové sně-
hové koule a propíšete je do těla skrze pocity, možná vás překvapí, kolik štěstí, ra-
dosti a změn v životě dosáhnete. Technik, jak přepsat zaběhlé podvědomé vzorce, 
které nám neslouží, a začít nabalovat jiné koule, je mnoho. Patří k nim i jednoduché 
a nám všem dostupné programy jako sebeláska, odpuštění, vděčnost nebo třeba 
afirmace, vizualizace, meditace a práce s myslí v hladině alfa.

Další z možností, jak zvládnout stres, je zařadit do života tzv. pozitivní neboli hor-
metický stres, což je krátkodobé a intenzivní vystavení se extrému, na který nejsme 
zvyklí, např. cvičení, sauna, ledová sprcha. V buňkách se tím aktivují mechanismy 
a genové linie, které je do budoucna přenastavují na větší flexibilitu na zátěžové 
situace. Zvyšuje se dlouhodobá energie, zlepšují se kognitivní funkce a odolnost 
organismu proti stresu celkově.

A tak se může stát, že tělo sice spadne do stresové reakce, ale souběžně se ak-
tivují i centra „odvahy“ v čelním laloku mozku, kde se mění jeho struktury, zesilují 
neuronové svazky a zlepšuje se přenos signálu. Při každém dalším vystavení stresu 
budou tato centra více podrážděná a mozek si bude volit zase tu nejjednodušší 
cestu, ale už bude brázdit jinudy. A začne se odměňovat, aby si danou cestu vybíral 
i příště – a v tom spočívá obrovská síla naší mysli.

Díl sedmnáctý – Co bylo dál

Když jsem poprvé stála u inkubátoru a dívala se na sotva 
kilové miminko v něm, zabalené v igelitu, v dekách a omota-
né hadičkami, připadala jsem si jako ve snu. Nemohla jsem 
uvěřit, že to je skutečnost. Rvalo mi srdce, že tam za sklem 
leží moje holčička úplně sama a svádí ty největší boje. Rvalo 
mi srdce, že ji nemůžu vzít a pořádně obejmout. Věděla jsem, 
že se rodí nedonošená miminka, že existují inkubátory, to ví 
asi každý, ale i přes všechno moje povědomí o tom, je to 

stejně jiné. Praxe a teorie jsou si na míle vzdáleny. Být rodičem předčasně naroze-
ného miminka může být těžší, než většina lidí tuší, dokonce těžší, než tuší i ti, kteří 
o tom alespoň něco málo ví.

Nakonec přišel den, na který jsem tolik čekala a kdy mi paní doktorka řekla: 
„V pondělí bychom vás mohli propustit.“ Po dlouhých 9 týdnech jsem se mohla vrátit 
s Emi domů k úplně obyčejným věcem, které jsou už ale od jejího narození vlastně 
úplně neobyčejné.

Náš poklad jsme si v to pondělí, na můj svátek, nakonec odvezli domů. Dostala 
jsem tak ty nejhezčí dárky – jedna část cesty byla za námi a Emi se konečně dočkala 
i své starší sestřičky, která se do této role vžila s velkou odhodlaností a okamžitě se 
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stala její věrnou průvodkyní na cestě ve světě dětí a advokátem ve světě dospělých 
a těch, co „tomu nerozumí“.

A CO BYLO DÁL?
Skončila jedna etapa, byly za námi první nejnáročnější chvíle a začala etapa dru-

há – už mnohem více oproštěná od úzkostí, strachu a nervových vypětí, ale cesta růžo-
vým hájkem to úplně není a probrečené noci ještě asi budou na nějaký čas její součástí.

Následná vyšetření a kontroly, srovnávání s tabulkami apod. vás pokaždé chtě 
nechtě katapultují k uvědomění, že jisté je jen to, že nic v životě jisté není.

Ale i ty těžké a náročné chvíle se jednou unaví a vyjde sluníčko. Postupně začnete 
cítit jeho odlesky ve tváři – já už první cítím. A není to o tom, že vše bude tak, jak by 
podle tabulek mělo být, ale o tom, že přijmete krásu i v odlišnostech.

Díl osmnáctý – Pošli to dál

Je tady poslední díl. Když jsem sepisovala myšlenky své ne-
klidné hlavy po nocích v porodnici, ani ve snu by mě tehdy 
nenapadlo, že spatří světlo světa. A přece.

Mám od dětství takový sen – vždycky jsem chtěla být ta, 
co zachrání svět, všechny opuštěné děti a týraná zvířata. 
Postupem času jsem přišla na to, že druhé nejde věčně za-
chraňovat, nejde je ani změnit – zvlášť když oni sami nechtějí 
nebo nejsou na změnu připraveni. Prodlužujeme jim tím ces-

tu k jejich vlastnímu růstu a uvědomění. A jsou jistě i tací, kteří v tomto životě žádnou 
změnu nebo růst nezaznamenají. Jenže přesně tak je to v pořádku. Nejsme tu od 
toho, abychom všechny zachraňovali a měnili, změna totiž vždy musí vyjít z každého 
z nás. Ale můžeme inspirovat a motivovat vlastním příkladem, podporovat a pod-
půrné prostředí pomáhat tvořit, ukazovat cestu a tvořit můstky pro ostatní, kteří 
hledají. A celé to posílat dál. To je nakonec mnohem, mnohem víc.

A tak se tedy stalo, že sociální sítě ukázaly i svou dobrou tvář a obrovskou sílu, 
a moje myšlenky a emoce propsané do purpurového holčičího deníčku se staly ve-
řejnými. Posílám je s radostí v srdci dál mezi maminky, které se ocitly tak jako já před 
pár měsíci zcela nepřipravené před inkubátorem se svým malinkatým miminkem 
v něm. A posílám je i mezi maminky, které si nic podobného nezažily nebo ty, které 
se na mateřství teprve chystají. Nebo pro kohokoliv jiného, kdo má chuť číst.

A tak se tedy stalo i to, že se součástí mého života staly i Nedoklubko a úžasné 
ženy a projekty v něm. Protože od nich jsem si nabídla ze stříbrného tácku připra-
venou podporu a teď je čas poslat to dál. Protože Vesmír, Aladin nebo ten Nejvyšší 
nebo jakkoliv chcete vlastně vyslyšel mé přání a splnil jej, i když jinou cestou, než 
jsem původně čekala.

A na závěr jedna moje oblíbená věta, na kterou jsem poslední měsíce myslela 
velmi často: Pokud se nevzdáte, nemůžete prohrát, a navíc v tom nikdy nejste sami.
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O Nedoklubku
Nedoklubko bylo založeno v červnu roku 2002 při Ústavu pro péči o matku a dítě 
v Praze-Podolí. Dnes spolupracuje se všemi perinatologickými centry v ČR. Je jedním 
ze zakládajících a stále aktivních členů Mezinárodní organizace EFCNI (Evropská na-
dace pro péči o novorozence). Spolupracuje s Českou neonatologickou společností, 
Českou asociací sester a také Českou gynekologickou a porodnickou společností. Tým 
Nedoklubka tvoří téměř 30 žen, většinou s vlastní zkušeností s předčasným porodem.

Poslání

Nedoklubko je tu pro všechny rodiče a blízké předčasně narozených dětí.

Cíle

 M Předávat rodičům relevantní informace o předčasném porodu, jeho příčinách 
a prevenci.

 M Podporovat neonatologická oddělení v ČR.
 M Posilovat sounáležitost rodičů, sdílet příběhy a podporovat rodiny i zdravotníky.
 M Zvyšovat informovanost veřejnosti o problematice předčasného porodu a české 

neonatologii.
 M Prohlubovat mezinárodní spolupráci v oblasti podpory rodin předčasně naro-

zených dětí.

Vize

 M Poskytujeme okamžitou a ucelenou informační podporu a zvyšujeme povědomí 
o neonatologii v ČR i na mezinárodní úrovni.

 M Pomáháme rodinám po předčasném porodu.

Naše činnost

Podpora rodin a zdravotníků
Celý rok předáváme do všech neonatologických oddělení léčivé balíčky a tiskoviny 
pro rodiče, kterým se narodí miminko předčasně. Pravidelně podporujeme centra 
vybavením, které pomáhá zlepšit péči o miminka a maminky.

Podpora prevence a výzkumu
Informujeme o možnostech prevence v těhotenství. Vydáváme publikace nejen pro 
těhotné s rizikem předčasného porodu. Podporujeme výzkum příčin předčasných 
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porodů přímou finanční pomocí a aktivně vyhledáváme těhotné ženy do tohoto 
výzkumu.

Psychologická pomoc a sdružování
Pravidelně publikujeme příběhy rodin pro podporu dalších, kterým se miminko na-
rodí předčasně. Jsme aktivní na sociálních sítích, kde pravidelně přidáváme nové 
informace, komunikujeme s rodiči i veřejností o všem, co je trápí nebo zajímá. Po-
řádáme akce pro rodiny, zdravotníky a všechny, kteří nás podporují. Budujeme sou-
náležitost se zdravotníky a rodinami po celý rok.

Zvyšování povědomí o problematice předčasného porodu
Spolupracujeme se zdravotníky a médii. Prostřednictvím našich kampaní zvyšujeme 
povědomí o předčasném porodu, jeho příčinách a prevenci a o možnostech péče 
o předčasně narozené děti.

Charitativní Obchůdek Nedoklubka
Založili jsme veřejnou sbírku, která umožňuje prodej výrobků. Vytvořili jsme chari-
tativní Obchůdek Nedoklubka. Výtěžek z prodeje nám pomáhá samostatně finan-
covat naše nejdůležitější projekty.

Jak pomáháme

Léčivý balíček
Pro každou maminku po předčasném porodu připravujeme balíčky s informacemi 
a dárky, aby věděla, že v tom není sama. Náš Léčivý balíček dostává brzy po porodu 
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od sestřičky na oddělení neonatologie. Informace jsou určené i tatínkům a všem 
členům a přátelům rodiny. Léčivé balíčky pravidelně předávají naše koordinátor-
ky na neonatologických odděleních po celé republice. V balíčku maminka najde 
terapeutické purpurové srdíčko. Je měkké, velikosti tak akorát do dlaně. Přinášíme 
skrze něj sílu, kterou rodiče tolik potřebují. V balíčku je leták „18 rad, jak zvládnout 
první dny po předčasném porodu“, náš časopis „Nejste v tom sami“ s informacemi, 
příběhy a rozhovory a také „Devatero sil – Láskyplné omalovánky o devíti silách, 
které provázejí miminka do dlaně“.

Podpora neonatologických oddělení
Podporujeme neonatologická oddělení v celé České republice také různým vyba-
vením, jako jsou například pelíšky, polohovací pomůcky a deky do inkubátorů a po-
stýlek, monitory hluku, přehozy přes inkubátory, odsávačky nebo ohřívačky mléka, 
kojenecké váhy a podobně. Oddělení neonatologie je místo, které se pro rodiče 
a jejich předčasně narozené děti stává dočasným náhradním domovem, a my se 
jim toto období snažíme alespoň trochu zpříjemnit.

Sdílení příběhů
Příběhy dělají Nedoklubko Nedoklubkem. Na počátku jeho vzniku byla sounáleži-
tost rodičů předčasně narozených dětí, kteří se spojili, aby mohli pomáhat dalším. 
Předáváním poselství „nejste v tom sami“ pomáháme rodičům, kteří přijdou po nás, 
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věřit, že se to dá zvládnout. Většina příběhů má šťastný konec. Cesty k němu však 
vedou pokaždé jiné a všechny jsou velmi náročné. Pro miminko i jeho rodinu. Sdí-
lením příběhů pomáháme novým rodičům uvěřit, že i ten jejich příběh může dobře 
dopadnout. Za každým příběhem je jedna rodina, která si prošla svou cestu neo-
natologií. Většinou je to žena (maminka), kterou tato zkušenost inspiruje k tomu, aby 
příběh sdílela. Pocity rodičů, kteří mají své děti na neonatologiích, jsou jen těžko 
přenosné na ostatní. Ví to každý, kdo to zažil…

Sdílení informací
Ve virtuálním prostředí Facebooku a Instagramu se Nedoklubko objevuje už dlou-
hou dobu. Aktivita na sociálních sítích je nedílnou součástí naší činnosti a stěžejní 
způsob, jak přinést informace všem, kteří je hledají a potřebují. Sdílíme články, které 
se týkají předčasného porodu, jeho příčin a prevence, neonatologické péče. Sdílíme 
informace o našich aktivitách a akcích a také příběhy a příspěvky pro povzbuze-
ní rodičů předčasně narozených dětí. Přidáváme komentáře k našim příspěvkům 
a odpovídáme na dotazy. Sledujeme, jaká témata lidé diskutují a jaké informace 
hledají. Poskytujeme aktuální, relevantní a důležité informace.

Šíření osvěty o prevenci
Po celý rok a především v květnu se na našem webu a sociálních sítích věnujeme 
tématu prevence. Sdílíme informace, fakta, články, rozhovory s odborníky i příběhy 
spojené s preeklampsií. Připojujeme se k celosvětové kampani JEDNAT VČAS! VYŠE-
TŘIT VČAS!, jejímž cílem je upozornit těhotné ženy na rizika této nemoci a informo-
vat je o možnosti screeningu preeklampsie v prvním trimestru těhotenství. Mnoha 
z nás se tato nemoc osobně týká. Může postihnout nejen ženy s rizikovými faktory. 
Postihuje i ženy před těhotenstvím zcela zdravé, v jakémkoli věku. Jedinou léčbou 
preeklampsie je ukončení těhotenství. Šíření osvěty je účinným preventivním pro-
gramem. Prvotrimestrální screening může riziko preeklampsie odhalit a preventivní 
léčba Aspirinem dokáže zmírnit a zpomalit nástup nemoci.

Sounáležitost a sdružování
Pokud to situace dovoluje, pořádáme a účastníme se rodinných, kulturních, spor-
tovních a dalších akcí. Představujeme veřejnosti tematiku předčasného porodu, 
potkáváme se s rodiči předčasně narozených dětí a seznamujeme je s našimi akti-
vitami. Pořádáme charitativní běhy a oslavy Světového dne předčasně narozených 
dětí. Pořádáme akce pro rodiny i širokou veřejnost. Setkáváme se na akcích s rodiči 
i zdravotníky.

Poradenství a podpora
Pevně věříme, že prostřednictvím informačních materiálů a dárků dokážeme rodiče 
předčasně narozených dětí podpořit. Že jim tímto způsobem pomůžeme přijmout 
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situaci spojenou s nečekaným příchodem jejich děťátka na svět a že díky tomu vědí, 
že se na nás mohou kdykoliv obrátit. Jsme tu pro každého, kdo u nás hledá pomoc 
nebo podporu. Každý den. Jsme aktivní v diskusích na sociálních sítích, odpovídá-
me na e-mailové dotazy, předáváme rady a zkušenosti, odkazujeme na relevantní 
zdroje a informace. Někdy stačí slova útěchy a pocit sounáležitosti, jindy včasná 
informace může změnit lidský osud. Vnímáme to jako velkou zodpovědnost, a proto 
se radíme s odborníky a čerpáme z našich zkušeností a zdrojů.

Publikační činnost
Nedoklubko vydává tiskoviny, které jsou určeny rodičům předčasně narozených 
dětí a všem jejich blízkým. Prostřednictvím koordinátorek je distribuuje do všech 
neonatologických center zdarma. Cílem je dodat rodičům informace, víru a na-
ději, a to v co nejkratší možné době po předčasném porodu. Časopis „Nejste v tom 
sami“ vydáváme dvakrát ročně. Každé číslo časopisu se zaměřuje na konkrétní 
téma. Součástí jsou vždy příběhy rodiny, odborné články, rozhovory a vzkazy ro-
dičů. Prostřednictvím časopisu také informujeme o našich aktivitách. Nedoklubko 
vydává i „Devatero sil – Láskyplné omalovánky o devíti silách, které provázejí mi-
minka do dlaně“. Jsou určeny nejen starším sourozencům předčasně narozených 
miminek.

Obchůdek
Nedoklubko je od svého počátku spojeno s ručně vyráběnými dárky pro maminky, 
zdravotní sestřičky i lékaře. S Nedoklubkem za dobu jeho působnosti spolupraco-
valy a aktivně spolupracují stovky nadšených „tvořilek“, šikovných žen se srdcem na 
pravém místě. Díky nim můžeme obdarovávat maminky po předčasném porodu či 
sestřičky a lékaře, kteří o předčasně narozená miminka pečují. Všechny HAND MADE 
výrobky, které najdete v našem Obchůdku, vyrobily naše úžasné tvořilky a souhla-
sily s jejich dalším prodejem. Obchůdek jsme vytvořili s cílem dokázat samostatně 
financovat naše nejdůležitější projekty. Založili jsme veřejnou sbírku v souladu s ust. 
§ 11 Zákona o veřejných sbírkách, která tento druh prodeje umožňuje. Výtěžek z pro-
deje našich dárků pro radost používáme na náklady spojené s podporou rodičů 
předčasně narozených dětí a také s výzkumem příčin a prevence předčasného 
porodu. Do Obchůdku pravidelně přidáváme novinky.

Svítíme na počest neonatologické péče
Barevné nasvícení významných budov a dominant při různých mimořádných me-
zinárodních příležitostech je stále více oblíbeným způsobem, jak upoutat pozornost 
veřejnosti k danému tématu. V průběhu října oslovujeme vlastníky významných bu-
dov a míst s prosbou o nasvícení purpurovou barvou. V roce 2021 se tímto způsobem 
k oslavám Světového dne předčasně narozených dětí připojilo 41 významných bu-
dov, nejvíce v historii těchto oslav v ČR. Naším přáním je, aby v každém městě, kde 
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pečují o předčasně narozená miminka, svítilo alespoň jedno místo, abychom mohli 
takto symbolicky poděkovat lékařům a zdravotním sestrám za jejich péči.

Proč právě purpurová? Purpurové srdce je celosvětově vnímaný symbol a oce-
nění za zranění v boji. Původně se udělovalo vojákům, v posledních letech myšlenku 
přejali i rodiče nedonošených dětí na celém světě. Purpurová barva je barva krá-
lovská – barva králů a královen, ale i všech nedonošených dětí.

Osvěta o neonatologické péči
Světový den si připomínáme ve všech perinatologických centrech intenzivní péče, 
centrech intermediární péče a zapojených novorozeneckých odděleních, kde pečují 
o předčasně narozená miminka. Cílem je vždy poděkovat a odměnit zdravotníky za 
jejich péči, vyzdvihnout výsledky neonatologie v České republice, obecně upozor-
nit na problematiku předčasného porodu a rizikového těhotenství a osvěta příčin 
a prevence předčasného porodu. Šířením informací o kvalitě a výsledcích neonato-
logické péče podporujeme ty, kterých se toto téma dotýká. Listopad je už tradičně 
měsícem, který celý věnujeme osvětě problematiky předčasného porodu.

Posilujeme se navzájem
Spoléháme na partnery. Díky nim můžeme realizovat své nápady. A i my jim máme 
co nabídnout. Partnerům nabízíme protislužbou plnění podle individuální dohody 
a možností. Nabízíme například uvedení loga s poděkováním na webu Nedoklubka, 
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prokliky ze sociálních sítí na stránky partnerů, inzerci v časopise Nejste v tom sami 
nebo partnerství na aktivitách a akcích Nedoklubka. Vítáme různé formy part-
nerství. Finanční, slevy na produkty, nabídku zboží i služeb, mediální partnerství 
a jakékoliv formy podpory šíření povědomí o problematice předčasného porodu. 
Uvědomujeme si, že rozhodnout se pro podporu konkrétní neziskové organizace 
a jejích projektů nebo „jen“ provozu organizace vyžaduje spoustu procesů výběro-
vých, rozhodovacích a schvalovacích. Někdy ale přijde osobní zkušenost, správné 
setkání nebo pouhé uvědomění si, že Nedoklubko ušlo velký kus cesty, dělá spoustu 
užitečné a smysluplné práce a pomáhá těm, kteří jeho pomoc potřebují. A pak je 
rozhodování a schvalování třeba jednodušší…

Facebooková skupina Nedoklubko – nejste v tom sami spojuje rodiče předčas-
ně narozených dětí, kteří si zde předávají rady, zkušenosti a navzájem se pod-
porují. Také vydáváme jednou měsíčně Newsletter, který shrnuje aktuální novinky 
z Nedoklubka.

Nedoklubko spolupracuje s odborníky z řad neonatologů, psychologů, dětských 
neurologů, pediatrů a dalších zdravotníků, čímž propojuje svět mezi odborníky 
a rodiči, kteří by měli v péči o předčasně narozené děti působit jako jeden tým.

Je tu pro všechny blízké předčasně narozených dětí. Aby věděli, na koho se ob-
rátit a že v tom nejsou sami.

Pevně věříme, že informační materiály a dárky, které v neonatologických cent-
rech rodiče předčasně narozených dětí dostávají, je dokáží podpořit. Že jim tímto 
způsobem pomůžeme přijmout situaci spojenou s nečekaným příchodem jejich dě-
ťátka na svět a že díky tomu vědí, že se na nás mohou obrátit. Že dárečky vyráběné 
s láskou našimi tvořilkami jim vykouzlí úsměv na tváři a budou to předměty, které 
rodině už navždy budou připomínat sílu, odhodlání a bojovnost jejich děťátka…

„Dcera se narodila 15 týdnů před 
termínem porodu a to předurčilo 
moje další kroky. Dává mi smysl po-
kračovat v práci pro rodiče před-
časně narozených dětí. V Nedoklub-
ku víme, jak se rodiče cítí. Chceme 
jim pomoci najít cestu a neztratit se 
na ní, podpořit je. V naší činnosti vi-
dím potenciál a jsem vděčná za náš 
tým koordinátorek, členů, partnerů 
a dárců, se kterými společně mů-
žeme pomáhat rodinám předčasně 
narozených dětí.“

Lucie Žáčková,  
výkonná ředitelka Nedoklubkafoto Radoslav Vnenčák
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Poděkování
Naše knížka se klubala na svět rok 
a půl. Z původního záměru vydat 
brožurku na podporu těhotných 
žen, kterým hrozí předčasný po-
rod, vznikla tato krásná kniha, 
kterou právě držíte v rukách. Po-
dílelo se na ní mnoho odborníků 
zvučných jmen, maminky a tá-
tové předčasně narozených dětí 
a ženy z Nedoklubka.

Ráda bych na tomto místě po-
děkovala všem autorům, kteří se 
na vzniku podíleli a svůj příspěvek 
pro ni napsali. Všem dárcům, kteří 
na ni přispěli prostřednictvím platformy Donio.cz a našeho transparentního účtu.

Speciální poděkování patří Markétě Řehořové, člence výkonné rady Nedoklubka, 
za editaci knihy, MUDr. Tereze Lamberské, Ph.D., za odborný dohled a cenné rady, 
Mgr. Michaele Popelářové, Ph.D., za jazykovou korekturu a Martinu Sládečkovi 
z Nakladatelství Jalna za grafickou úpravu knihy a jeho nezměrnou trpělivost. Dě-
kuji také Martině Herštus za ilustrační fotografie pořízené na Gynekologicko-po-
rodnické klinice VFN, v porodnici u Apolináře. Děkujeme partnerům, kteří finančně 
podpořili vznik naší knížky: Astra Zeneca, Bayer, Dräger, EUROWAG, LB Automobile, 
Medela, Nutricia, Pampers, ROCHE s. r. o., S.A.B., SKIAREÁL KLÍNOVEC a Vygon.

Cílem knihy je pomáhat tam, kde je to potřeba. A věřím, že svůj cíl bude plnit. To 
jí ze srdce přeji. A nejen já, ale celé Nedoklubko.

Lucie Žáčková 
výkonná ředitelka Nedoklubka

 foto Radoslav Vnenčák
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Doporučená literatura
Průvodce pro rodiče předčasně narozeného dítěte

Autorka:  MUDr. Milena Dokoupilová

Vydává:  Grifart spol. s r.o., www.grifart.cz

Předčasně narozené dítě 
Následná péče – kdy začíná a kdy končí?

Autoři:  MUDr. Daniela Marková,  
MUDr. Magdaléna Chvílová-Weberová

Vydává:  Grada Publishing, a.s., www.grada.cz

Narodilo se předčasně

Autoři:  MUDr. Milena Dokoupilová,  
MUDr. Barbora Fišárková Ph.D.,  
Lenka Novotná  
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maličké miminko

Autoři:  doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.,  
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

Vydává:  Grifart spol. s r.o., www.grifart.cz
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doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.,  
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Důležité kontakty
Pracoviště III. stupně – perinatologická centra
Péče o miminka od 24. týdne těhotenství

Nemocnice Adresa Web

Fakultní nemocnice 
Brno

Obilní trh 11 
625 00 Brno www.fnbrno.cz

Nemocnice  
České Budějovice

B. Němcové 585/54 
370 01 České Budějovice www.nemcb.cz

Fakultní nemocnice 
Hradec Králové

Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové www.fnhk.cz

Nemocnice  
Most

J. E. Purkyně 270 
434 64 Most www.kzcr.eu

Fakultní nemocnice 
Olomouc

I. P. Pavlova 6 
779 00 Olomouc www.fnol.cz

Fakultní nemocnice 
Ostrava

17.listopadu 1790/5 
708 52 Ostrava-Poruba www.fno.cz

Fakultní nemocnice 
Plzeň

alej Svobody 80 
304 60 Plzeň www.fnplzen.cz

Všeobecná fakultní 
nemocnice

Apolinářská 18 
128 51 Praha 2 www.apolinar.cz

Ústav pro péči  
o matku a dítě

Podolské nábřeží 157 
147 00 Praha 4 - Podolí www.upmd.cz

Fakultní nemocnice 
Motol

V Úvalu 84 
150 06 Praha 5 www.fnmotol.cz

Masarykova nemocnice  
v Ústí nad Labem

Sociální péče 3316/12A 
401 13 Ústí nad Labem www.kzcr.eu

Krajská nemocnice 
T. Bati

Havlíčkovo nábřeží 600 
762 75 Zlín www.bnzlin.cz
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Pracoviště II. stupně – intermediární centra
Péče o miminka od 32. týdne těhotenství

Nemocnice Adresa Web

Nemocnice  
Havlíčkův Brod

Husova 2624 
580 22 Havlíčkův Brod www.onhb.cz

Nemocnice  
Hořovice

K Nemocnici 1106 
268 31 Hořovice www.nemocnice-horovice.cz

Nemocnice  
Jihlava

Vrchlického 59 
586 33 Jihlava www.nemji.cz

Karlovarská krajská 
nemocnice

Bezručova 19 
360 66 Karlovy Vary www.nemkv.cz

Oblastní nemocnice 
Kladno

Vančurova 1548 
272 59 Kladno www.nemocnicekladno.cz

Oblastní nemocnice 
Kolín

Žižkova 146 
280 00 Kolín www.nemocnicekolin.cz

Krajská nemocnice 
Liberec

Husova 10 
460 63 Liberec 1 www.nemlib.cz

Oblastní nemocnice 
Mladá Boleslav

V. Klementa 147 
293 50 Mladá Boleslav www.klaudianovanemocnice.cz

Městská nemocnice 
Ostrava

Nemocniční 20 
728 80 Ostrava www.mnof.cz

Pardubická krajská 
nemocnice

Kyjevská 44 
532 03 Pardubice pardubice.nempk.cz

Nemocnice  
Písek

Karla Čapka 589 
397 01 Písek www.nemopisek.cz

Fakultní Thomayerova 
nemocnice

Vídeňská 800 
140 59 Praha 4 - Krč www.ftn.cz

Nemocnice 
Na Bulovce

Budínova 2 
180 00 Praha 8 www.bulovka.cz

Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady

Šrobárova 1150/50 
100 34 Praha 10 www.fnkv.cz
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Další kontakty

Česká neonatologická společnost ČLS JEP
Apolinářská 18, Praha 2, 120 00
e-mail: olga.stajnrtova@vfn.cz
web: www.neonatologie.cz

Česká gynekologická a porodnická 
společnost, z. s.
e-mail: cgps@gpsbrno.cz
web: www.cgps.cz

Česká asociace sester, z. s.
Londýnská 15, Praha 2, 120 00
e-mail: kancelar@cnna.cz
web: www.cnna.cz

Česká komora porodních asistentek, z. s.
Římská 42, Praha 2, 120 00
e-mail: ckpa@ckpa.cz
web: www.ckpa.cz

Česká společnost porodních asistentek z. s.
Apolinářská 18, Praha 2, 120 00
e-mail: lukesova.cspa@seznam.cz
web: www.porodniasistentky.info

Asociace klinických psychologů ČR
Ke Karlovu 2, Praha 2, 128 00
e-mail: prezident@akpcr.cz
web: www.akpcr.cz

Nedoklubko z. s.
V Olšinách 16/82
100 00 Praha 10
www.nedoklubko.cz
www.nedoklubko.cz/rizikopredcasnehoporodu
info@nedoklubko.cz
https://www.facebook.com/nedoklubko/
https://www.facebook.com/groups/nejstevtomsami/

Doporučené 
webové stránky

www.emimino.cz
www.porodnice.cz
www.rodina.cz
www.kojeni.cz
www.tehotne.cz
www.abctehotenstvi.cz
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Seznam autorů

Jméno město Funkce/zařazení Nemocnice

prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. Praha Vedoucí Centra fetální 
medicíny a ultrazvukové 
diagnostiky

Gynekologicko-porodnická 
klinika 1. LF UK a VFN v Praze

MUDr. Andrej Černý Praha Gynekolog-porodník Gynekologicko-porodnická 
klinika 1. LF UK a VFN v Praze

MUDr. Zoja Čurilová Roháčová Praha Gynekolog soukromá praxe

MUDr. Milena Dokoupilová Hořovice Primářka novorozeneckého 
oddělení

Nemocnice Hořovice

doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. Plzeň Primář novorozeneckého 
oddělení

FN Plzeň

Mgr. et Mgr. Věra Dostalíková Olomouc Dětská sestra 
novorozenecké JIRP

FN Olomouc

MUDr. Hana Marie Dvořáková, Ph.D. Praha Lékařka oddělení 
novorozenecké JIRP 
a Dětského podpůrného 
a paliativního týmu

FN Motol

MUDr. Kateřina Fialová, Ph.D. Brno Nedoklubko FN Brno

Jana Hájková Most Nedoklubko Nemocnice Most

Jarmila Holoubková Praha Rodič Gynekologicko-porodnická 
klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Mgr. Zuzana Hořejšová Rodič

MUDr. Hana Hrbáčková Praha Gynekolog-porodník soukromá praxe

Veronika Hřebejková Nedoklubko FN Plzeň, Karlovarská 
krajská nemocnice

MUDr. Magdalena Chvílová Weberová Havlíčkův 
Brod

Primářka novorozeneckého 
oddělení

Nemocnice Havlíčkův Brod

Mgr. Hana Jahnová Brno Dětská klinická psycholožka 
na neonatologickém 
oddělení

FN Brno

doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D. Praha Primář novorozeneckého 
oddělení

FN Motol

Ing. et Bc. et Bc. Monika Jelínková Brno Vedoucí Centra provázení FN Brno

PhDr. Martina Jurčová Mladá 
Boleslav

Nedoklubko Oblastní nemocnice Mladá 
Boleslav
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prof. MUDr. Marián Kacerovský, Ph.D. Hradec 
Králové

Vedoucí lékař 
perinatologického centra

FN Hradec Králové

Hana Kachlová Rodič

Mgr. Michaela Karbanová Kolín Staniční sestra 
novorozenecké JIP

Nemocnice Kolín

Mgr. Petra Kašparová Praha Nedoklubko Gynekologicko-porodnická 
klinika 1. LF UK a VFN v Praze

MUDr. Monika Kepková Plzeň Vedoucí lékařka Centra 
vývojové péče a JIP 
neonatologického oddělení

FN Plzeň

Nikola Knappová Praha Rodič

Sabina Konečná Rodič

doc. MUDr. Michal Koucký, Ph.D. Praha Vedoucí lékař oddělení 
rizikového těhotenství

Gynekologicko-porodnická 
klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Eva Kuběnová Olomouc Laktační poradkyně FN Olomouc

Mgr. Jana Kučová, Ph.D. Ostrava Vrchní sestra FN Ostrava

Petra Kudová Praha Rodič ÚPMD Praha-Podolí

MUDr. Tereza Lamberská, Ph.D. Praha Lékařka oddělení 
novorozenecké JIRP

Gynekologicko-porodnická 
klinika 1. LF UK a VFN v Praze

MUDr. Jozef Macko, Ph.D. Zlín Primář novorozeneckého 
oddělení

KNTB Zlín

MUDr. Jan Malý, Ph.D. Hradec 
Králové

Zástupce přednosty 
pro LPP neonatologie

Dětská klinika LF UK a FN 
Hradec Králové

MUDr. Daniela Marková Praha Vedoucí Centra komplexní 
péče

VFN Praha

Mgr. Andrea Mazancová Karlovy 
Vary

Logopedka Karlovarská krajská 
nemocnice

MUDr. Vladimír Mišuth Lékař oddělení 
novorozenecké JIRP

FN Olomouc

Mgr. Karla Němcová Brno ředitelka pobočky 
Společnosti pro ranou péči

FN Brno

MUDr. Martin Pánek Lékař

MUDr. Andrea Pašková, Ph.D. Praha Lékařka Centra fetální 
medicíny a ultrazvukové 
diagnostiky

Gynekologicko-porodnická 
klinika 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Praha Primář gynekologicko-
porodnického oddělení

Gynekologicko-porodnická 
klinika 1. LF UK a VFN v Praze
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Jana Pecková Kolín Dětská sestra pro intenzivní 
péči, laktační poradkyně

Nemocnice Kolín

prof. MUDr. Richard Plavka, DrSc. Praha Primář neonatologie Gynekologicko-porodnická 
klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Miluše Plecerová Praha Laktační poradkyně Gynekologicko-porodnická 
klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Bc. Tereza Plojharová Praha Porodní asistentka Gynekologicko-porodnická 
klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Mgr. Michaela Popelářová, Ph.D. Praha Nedoklubko

Mgr. Marcela Pumprlová Zlín Staniční sestra 
novorozenecké JIP

KNTB Zlín

Ing. Markéta Řehořová Praha Nedoklubko Gynekologicko-porodnická 
klinika 1. LF UK a VFN v Praze

MUDr. Jan Smíšek Praha Lékař oddělení 
novorozenecké JIRP

Gynekologicko-porodnická 
klinika 1. LF UK a VFN v Praze

PhDr. Daniela Sobotková, CSc. Praha Lektorka pro hodnocení 
psychomotorického vývoje 
dětí raného věku

MUDr. Zuzana Staníčková Praha Lékařka novorozeneckého 
oddělení a rizikové 
ambulance, vedoucí 
Podpůrného a paliativního 
týmu

ÚPMD Praha-Podolí

prof. MUDr. Zbyněk Straňák, Ph.D., 
MBA

Praha Primář novorozeneckého 
oddělení

ÚPMD Praha-Podolí

MUDr. Petra Šaňáková Praha Lékařka oddělení 
novorozenecké JIRP

ÚPMD Praha-Podolí

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA Ostrava Gynekolog-porodník FN Ostrava

Dana Štaffová, DiS. Olomouc Nedoklubko FN Olomouc

Lenka Tomanová Plzeň Rodič FN Plzeň

Zuzana Tomášková, BSc DiS. NNP RN Praha Dětská sestra oddělení 
novorozenecké JIRP

Gynekologicko-porodnická 
klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Pavla Vtělenská Jindřichův 
Hradec

Rodič Havlíčkův Brod

MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D. Praha Vedoucí lékařka oddělení 
intermediární péče

Gynekologicko-porodnická 
klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Lucie Žáčková, DiS. Praha Nedoklubko Gynekologicko-porodnická 
klinika 1. LF UK a VFN v Praze
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prof. mUDr. Pavel Calda, CSc.
Vedoucí Centra fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Profesor MUDr. Pavel Calda, CSc., působí na 1. lékařské fakul-
tě, Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF a VFN. Je vedoucím 
Centra fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky v pražské 
porodnici u Apolináře. Má za sebou několik tisíc odvede-
ných porodů, pečuje o těhotné a zabývá se ultrazvukovou 
diagnostikou jak v těhotenství, tak gynekologii. Je autorem 
několika knih z oboru porodnictví a gynekologie, publikuje a přednáší v zahraničí 
i doma. V roce 2014 obdržel nejvyšší ocenění za dlouholetý přínos pro obor, Fellow 
of ISUOG. Od roku 2010 je členem mezinárodního výboru poradců American Jour-
nal of Obstetric and Gynecology. Je zakládajícím členem International Society for 
Abnormally Invasive Placenta. Je předsedou a zakladatelem České společnosti pro 
ultrazvuk v porodnictví a gynekologii (ČSUPG ČLS JEP), je členem revizní komise 
České lékařské společnosti JEP. Je předsedou Komise pro státní závěrečné zkoušky 
z gynekologie a porodnictví a členem znalecké komise Ministerstva zdravotnictví 
a odborným zpravodajem ústřední znalecké komise. Působil v komisi pro vzdě-
lávání EAPM (European association of perinatal medicine) a byl členem komise 
pro tvorbu standardů ISUOG (Mezinárodní společnosti pro ultrazvuk v gynekologii 
a porodnictví). Obdržel několik cen, např. v oblasti využití ultrazvuku v gynekologii 
a porodnictví (Sonkova cena), v imunologii (Liškova cena) a gynekologii a porod-
nictví (Pawlikova cena). V roce 2010 obdržel cenu ISUOG Service Award za přínos 
v rozvoji společnosti. V roce 2017 obdržel ocenění 1. lékařské fakulty UK v Praze 
za dlouholetý přínos a v roce 2022 získal zlatou pamětní medaili Univerzity Karlo-
vy za významné dílo v oboru gynekologie a porodnictví a dlouholetou vědeckou 
a pedagogickou činnost. Byl prezidentem několika mezinárodních kongresů (20th 
Wolrd Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, Obstetrics Forum 
2015, Explore the Excellence in Obstetrics & Gynaecology meeting, 2016). Od roku 
2001 je hlavním organizátorem konference Fetální medicíny v Praze a je předsedou 
vědeckého výboru Ultrazvukové konference ČSUPG ČLS JEP, které jsou pořádány 
každoročně od 80. let. Uspořádal desítky workshopů a výukových kurzů v oblasti 
perinatální a ultrazvukové diagnostiky. Je šéfredaktorem časopisu Aktuální Gyne-
kologie a Porodnictví (www.actualgyn.com) Vydal základní učebnici Ultrazvuko-
vá diagnostika v těhotenství a gynekologii. Je autorem 174 publikací, má h-index 
21 a jeho publikace mají nyní 2082 citací.
Literatura:
CALDA, Pavel, Miroslav BŘEŠŤÁK a Daniela FISCHEROVÁ, 2010. Ultrazvuková dia-
gnostika v těhotenství a gynekologii. 2., kompletně přepracované a rozšířené vydá-
ní. Praha: Aprofema. ISBN 978-80-903706-2-3.
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CALDA, Pavel, 2020. Století změn v porodnictví. Aktuální Gynekologie a Porodnic-
tví. (12), 52–57. ISSN 1803-95. Dostupné také z: https://www.actualgyn.com/cz/
clanek/2020/248

mUDr. Andrej Černý
Gynekolog-porodník
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Andrej Černý, narozen 1988, studoval na Lékařské fakul-
tě Masarykovy Univerzity v Brně v letech 2006–2012.

Od 1. ročníku LF ve volných chvílích trávil čas na gynekologic-
kém oddělení Nemocnice Sv. Lukáša v Galantě na Slovensku. 
Tam pod vedením primáře MUDr. Pavla Ščasného asistoval 
u gynekologických operací, vaginálních porodů a císařských 
řezů. V průběhu studia absolvoval měsíční stáž v dánském Odense, kde na konci 
stáže dostal možnost provádět císařské řezy i sám jako operatér.

Od září 2012 pracuje na plný úvazek na Gynekologicko-porodnické klinice u Apo-
lináře. Je studentem postgraduálního studia s tématem „Neurosteroidy a vznik tě-
hotenských patologií“, jeho školitelem je prof. Pařízek, ale vzhledem k masivnímu 
rozvoji reprodukční imunologie a velmi širokému záběru tohoto tématu se zajímá 
i o problematiku reprodukční imunologie. V roce 2014 absolvoval měsíční stáž v De-
troitu v USA na nejlepším výzkumném pracovišti pod vedením prof. Roberta Rome-
ra a hlavně prof. Nardhy Gomez-Lopez, která sama vedla laboratoř reprodukční 
imunologie.

V současné době se věnuje mamologii (nauka o nemocech prsou), ale zůstává 
v kontaktu i s perinatologií – věnuje se prenatální diagnostice a studiem tzv. růstové 
restrikce plodu.

K jeho zájmům patří rodina, zejména dcera, pak také četba a jeho velkým, i když 
z nedostatku času hodně opomíjeným, koníčkem jsou filmy a počítačové hry.

mUDr. Zoja Čurilová Roháčová
Gynekolog
soukromá praxe Praha
MUDr. Zoja Čurilová Roháčová se věnuje gynekologické pra-
xi ve zdravotnickém zařízení Gyncentrum již od roku 2007. 
Kromě ambulantní péče o celé spektrum nemocných s gyne-
kologickými potížemi se věnuje prenatální péči, ultrazvukové 
diagnostice těhotných a operačním výkonům plastické gyne-
kologie – invazivního i neinvazivního charakteru. Operačním 
výkonům v oboru estetické gynekologie se věnuje již 15 let. Kromě jiného používá 
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i technologii CO2 laseru k ošetřování a zpevňování tkání v oblasti genitálií a také 
aplikaci kyseliny hyaluronové k omlazení zevního a vnitřního genitálu a plasmy na 
regeneraci a reparaci tkáně v oblasti intimních partií.

mUDr. milena Dokoupilová
Primářka novorozeneckého oddělení
Nemocnice Hořovice
MUDr. Milena Dokoupilová, nar. 1969, je primářkou Novoro-
zeneckého oddělení Nemocnice Hořovice. Původně pochází 
z Moravy, od Olomouce, kde vyrůstala do 20 let. Pak ji život 
zavál do Prahy. Po ukončení lékařské fakulty v Praze nastou-
pila 1. 11. 1993 na novorozenecké oddělení Perinatologického 
centra VFN Apolinář v Praze. Její dceři Ivě byly tehdy dva roky. 
Specializaci v neonatologii následně získala v roce 1999. Věnovala se hlavně způ-
sobům neinvazivní ventilační podpory extrémně nezralých novorozenců a jejich 
stabilizaci na porodním sále. Podílela se také na pre- i postgraduálním vzdělávání 
českých i zahraničních lékařů a účastnila se řady výzkumných projektů. Jak sama 
říká: „Vždy byla pro mě důležitá nejen péče o děti, ale také o rodiče.“ V roce 2009 
proto se spoluautory dokončila a vydala knihu pro rodiče Narodilo se předčasně, 
která má rodičům usnadnit pochopení problematiky nezralých novorozenců. V roce 
2010 a 2011 byla rodiči nominována na cenu Purpurového srdce a v roce 2010 ji také 
získala. Po 18 letech získávání těch nejlepších zkušeností u nejmenších miminek do-
stala v roce 2011 nabídku vybudovat si vlastní oddělení v nemocnici Hořovice. „Splnil 
se mi můj sen,“ říká k tomu. „Vyprojektovat si vlastní oddělení podle svých představ, 
soustředit kolem sebe lidi, kteří tuto práci milují. Kdo by si přál víc,“ dodává. V roce 
2014 její oddělení získalo statut Perinatologického intermediárního centra. Oddělení 
je maximálně otevřené rodičům, kteří jsou přímou součástí ošetřovatelského týmu. 
„Snažíme se hledat co nejméně invazivní přístupy a co nejrychleji děti svěřovat do 
péče maminkám,“ popisuje paní doktorka přístup jejího oddělení k péči o miminka.

doc. mUDr. Jiří Dort, Ph.D.
Primář novorozeneckého oddělení
FN Plzeň
Dětský lékař a neonatolog, jenž profesionální život zasvětil péči 
o nemocné děti a zejména novorozence. O sobě: Můj otec byl 
v Plzni známý a oblíbený dětský lékař a primář Dětské kliniky 
a to předurčilo můj osud. Po studiu Lékařské fakulty jsem na-
stoupil do Fakultní nemocnice v Plzni na Dětskou kliniku. Poz-
ději jsem se zasadil o vybudování Neonatologického oddělení 
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a o stanovení koncepce a rozvoje Centra vývojové péče pro ambulantní dlouhodo-
bé sledování a komplexní péči o děti s ohrožením vývoje nebo s postižením. Jsem 
zakládajícím členem České neonatologické společnosti a členem International So-
ciety for Social Pediatrics. Vyučuji na Lékařské fakultě UK v Plzni a Fakultě zdravot-
nických studií ZČU.

Devadesátá léta byla obdobím velmi dynamického rozvoje neonatologické péče 
poté, co se otevřely přístupy k odborným informacím ze světa, moderní přístrojové 
technice a lékům. Rozvíjeli jsme intenzivní neonatální péči, ale současně se nám 
podařilo ji skloubit s principy něžné péče, to znamená křehkého človíčka rušit co 
nejméně manipulací, světlem a hlukem, a dát mu tím prostor pro využití vlastních 
hojivých sil a vývojového potenciálu. To bylo naprosto průlomové zjištění a dalším 
podobným zjištěním byla absolutní nezbytnost kvalitní výživy, neboť naprogramo-
vaný vývoj tělesných orgánů, především mozku, který je u nedonošených dětí velmi 
rychlý, vyžaduje dostatek všech živin.

Mám-li shrnout esenci neonatologické péče, tak jde o moderní intenzivní péči, 
kvalitní individualizovanou výživu, časné zapojení rodičů a adekvátní vývojovou 
péči po propuštění. Cílem je zdravé dítě a štěstí rodičů.

Přání na závěr: Všem maminkám a tátům nedonošených dětí přeji hodně sil, 
trpělivosti a víry, že všechno dobře dopadne. I nedonošený novorozenec s nejnižší 
porodní hmotností kolem 500 gramů, když zvládne všechna úskalí během pobytu 
na jednotce intenzivní péče, má obrovský potenciál se vyvinout ve zdravé dítě.

mgr. et mgr. Věra Dostalíková
Dětská sestra novorozenecké JIRP
FN Olomouc
Mgr. et Mgr. Věra Dostalíková je dětská sestra, paliativní dětská 
sestra, lektorka.

Po střední zdravotnické škole v Olomouci, kde vystudova-
la obor dětská sestra, nastoupila na dětskou kliniku Fakult-
ní nemocnice v Olomouci. Deset let pracovala na jednotce 
intenzivní a resuscitační péče pro dětské pacienty. Po ma-
teřské dovolené nastoupila na oddělení neonatologické jednotky intenzivní péče 
perinatologického centra FN Olomouc, kde pracuje dosud. Na svém domovském 
oddělení stála u zavádění prvků vývojové péče do provozu oddělení, kterou byla 
inspirována a nadšena ze zahraničních stážích v Belgii a Nizozemí. Po celou dobu 
výkonu povolání dětské sestry se aktivně vzdělávala nejen v neonatologii, ale 
i intenzivní péči a dětské paliativní péči. Při zaměstnání vystudovala všeobecné 
ošetřovatelství, pediatrické ošetřovatelství a intenzivní péči na vysoké škole Uni-
verzity Palackého a Ostravské univerzitě. V rámci prohloubení specializace absol-
ventkou specializace ARIP v pediatrii a neonatologii. Mimo povolání dětské sestry 
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v neonatologii je lektorkou pediatrie a neonatologie na Ústavu porodní asistence 
Univerzity Palackého a přednáší na NCO NZO v Brně v programu specializační-
ho vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Také pracuje jako dětská 
paliativní sestra v mobilním hospici Nejste sami, kde se věnuje dětským pacientům 
a jejich rodinám. Povolání dětské sestry je pro ni nejen zaměstnáním, ale hlavně 
celoživotní srdeční záležitostí.

mUDr. Hana marie Dvořáková, Ph.D.
Lékařka oddělení novorozenecké JIRP  
a Dětského podpůrného a paliativního týmu
FN Motol, Praha
Lékařka Novorozeneckého oddělení s JIRP a Týmu dětské pod-
půrné péče FN v Motole. Tři roky pracovala na Pediatrické kli-
nice v Motole, kde se během doktorského studia v biomedicíně 
věnovala dětským pacientům s chronickým renálním selháním 
a po transplantaci ledviny. Atestační zkoušku z dětského lékař-
ství složila v roce 2008, z neonatologie v roce 2018. Na Novorozeneckém odd. s JIRP 
se stará o předčasně narozené a nemocné novorozence. Jako lékařka podpůrné-
ho týmu pečuje o dětské pacienty s život limitujícím či ohrožujícím onemocněním 
a jejich rodiny. Je lektorem kurzu sdělování závažných zpráv pro lékaře – ESPERO. 
V rámci Gynekologicko-porodnické kliniky se věnuje zavedení a rozvoji podpůrné 
a paliativní péče v perinatologii. Za nejdůležitější v životě považuje svou rodinu, se 
kterou sdílí lásku k horám ve všech jejich podobách. Ráda cestuje, sportuje a miluje 
vše italské od jazyka až po dobré víno.

mUDr. Hana Hrbáčková
Gynekolog-porodník
soukromá praxe Praha
MUDr. Hana Hrbáčková je v současné době na rodičovské 
dovolené s druhým synem. Jen několik dní po prvním poro-
du splnila atestační zkoušky a nyní má vlastní gynekologickou 
ordinaci v Praze. Snaží se neztratit kontakt s klinickým praco-
vištěm u Apolináře, kde stále pracuje, a také s výzkumným tý-
mem, který vede MUDr. Koucký. Dokončuje svůj postgraduální 
výzkumný projekt, který se týká diagnostiky předčasných porodů. Ve svém volném 
čase se věnuje hlavně své rodině – dvěma synům, manželovi a čivavě Žofince. Ráda 
jezdí na výlety a za rodinou.
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mUDr. magdalena Chvílová Weberová
Primářka novorozeneckého oddělení
Nemocnice Havlíčkův Brod
Po promoci 1989 (Fakulta Dětského Lékařství UK Praha) na-
stoupila na dětské odd. Nemocnice Havl. Brod. Je atestovaným 
pediatrem a neonatologem. Od roku 2014 působí na pozici 
primářky dětského a novorozeneckého oddělení. Vedle inten-
zivní novorozenecké péče se od počátku pracovní cesty věnuje 
i následné péči o děti, které měly start do života obtížný. Pro-
pojení akutní neonatologie, vývojové péče v rámci pediatrie a 25 let praxe v sociální 
oblasti (charitativní práce) dávají komplexnější obrázek o potřebách dětí a jejich ro-
din. Tyto poznatky se snaží integrovat do péče dětského odd. v Havl. Brodě. V rámci 
okresní nemocnice se podařilo vybudovat intermed. neonatologické centrum, kte-
ré se snaží více než dvě desetiletí zavádět principy individualizované a na rodinu 
soustředěné péče. Součástí vývojové péče je po celou dobu podpora bondingu, 
systematická podpora kojení a podpora matek s traumatem předčasného porodu 
a perinatální zátěže. Mnohé cenné poznatky načerpala mezi léty 2010–2015 v rámci 
Centra komplexní péče o děti s perinatální zátěží na KDDL VFN Praha. Prakticky 
filosofický rámec práce získala i studiem Aplikované etiky, na KTF UK Praha.

Začátek života může být někdy i koncem (života) nebo koncem nadějí rodiny na 
zdraví dítěte, a proto v rámci sítě paliativní péče v kraji Vysočina zodpovídá za systém 
perinatální a dětské PP. V roce 2019 složila specializační atestaci z paliativní medicíny.

Cenu Purpurové srdce Nedoklubka získala v roce 2010. Je jednou z autorů knihy 
Velká česká kniha o matce a dítěti, konkrétně kapitol věnovaných kojení a péči o dítě. 
Společně s MUDr. Danielou Markovou vydaly knihu s názvem Předčasně narozené 
dítě – Následná péče, kdy začíná a kdy končí? Pro Nedoklubko napsala příručku o ko-
jení pro rodiče předčasně narozených dětí Kojení je hledání cesty k sobě navzájem.

A na závěr životní motto, které dokresluje životní přístup primářky, ženy, matky… 
Propůjčila si ho od Matky Terezy: „To, co děláme, je méně než kapka v moři. Ale bez 
této kapky by tady něco chybělo.“

mgr. Hana Jahnová
Dětská klinická psycholožka na neonatologickém oddělení
FN Brno
Hana Jahnová působí v ordinaci dětské klinické psychologie 
v Ambulanci komplexní péče o perinatálně ohrožené děti 
při Neonatologickém oddělení FN Brno. Zde se zaměřuje na 
dlouhodobé klinicko-psychologické sledování psychomo-
torického vývoje dětí raného věku, zvláště pak předčasně 
narozených.
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V rámci Psychologického ústavu FFMU v Brně externě působí jako asistentka.
Aktivně se vzdělává ve svém oboru. Věnuje se školitelské činnosti v oborech kli-

nické psychologie a dětské klinické psychologie. Je garantkou certifikovaného kurzu 
Psychologická vývojová diagnostika a je členkou několika odborných společnos-
tí. V Asociaci klinických psychologů České republiky vykonává od roku 2010 funkci 
prezidentky.

Hana Jahnová je držitelkou ceny Purpurového srdce v kategorii Cena široké ve-
řejnosti, které jí bylo uděleno Českou neonatologickou společností ČSL JEP a rodi-
čovskou organizací Nedoklubko v listopadu roku 2010.

doc. mUDr. Jan Janota, Ph.D.
Primář novorozeneckého oddělení
FN Motol, Praha
Doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D., narozen 1968. Vystudoval 2. lé-
kařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci zahájil 
praxi jako dětský lékař, neonatolog v Ústavu pro péči o matku 
a dítě v Praze. V letech 2004–2020 byl primářem novoroze-
neckého oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze. Dva roky 
pracoval na novorozeneckém oddělení univerzitní nemocnice 
v Irsku, v roce 2012 zde byl jmenován čestným konzultantem – Visiting Consultant, 
Coombe Women and Infants University Hospital Dublin. V roce 2009 byl jmenován 
docentem pro obor pediatrie Univerzity Karlovy v Praze (2. lékařská fakulta). Od 
roku 2020 je primářem Novorozeneckého oddělení s JIRP Gynekologicko-porod-
nické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Přednáší na 1. a 2. lékařské fakultě UK neonatologii, pediatrii a patologickou fy-
ziologii. Je autorem řady přednášek, domácích i zahraničních publikací, participu-
je na grantech, mezinárodních studiích, je členem odborných společností v oblasti 
neonatologie, pediatrie a mimotělní podpory životních funkcí, předsedou akredi-
tační komise pro neonatologii MZ ČR, místopředsedou České neonatologické spo-
lečnosti, členem grantové komise agentury pro zdravotnický výzkum ČR, pracuje 
v nadacích zabývajících se péčí o těhotné a děti.

Je ženatý, má dvě dcery a dva syny. Má rád všechny druhy literatury a hud-
by, je vášnivým amatérským běžcem (maratony), příležitostně absolvuje dlou-
hé triatlony (Ironman 2017), rád fotografuje, má rád především dokumentární 
fotografii.
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prof. mUDr. marián Kacerovský, Ph.D.
Vedoucí lékař perinatologického centra
FN Hradec Králové
Prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. je vedoucím lékařem 
Perinatologického centra Fakultní nemocnice Hradec Králové 
a v současné době také předsedou Sekce perinatologie a fe-
tomaternální medicíny České gynekologické a porodnické spo-
lečnosti. Hlavním profesním zájmem profesora Kacerovského 
je problematika předčasného porodu. Patří k uznávaným 
a respektovaným odborníkům v oblasti intraamniálních zánětlivých a infekčních 
komplikací. Profesor Kacerovský je autorem či spoluautorem více než 150 publikací 
v prestižních mezinárodních časopisech.

mgr. michaela Karbanová
Staniční sestra novorozenecké JIP
Nemocnice Kolín
Svou kariéru započala u Apolináře, který je dodnes její srdeční 
záležitostí. Nyní je staniční sestrou na novorozenecké JIP v Ko-
líně, kam nastoupila po mateřské dovolené. Těší ji, že může být 
oporou rodičům v jejich nelehké situaci a pečovat o jejich děti. 
Doma má dva syny, manžela, psa a dvě želvičky. Je empatická 
a vstřícná. Někdy po svých blízkých očekává lepší výsledky, než 
je reálné. Znamení býka nezapře. Relaxuje čtením knih a úklidem.

mUDr. monika Kepková
Vedoucí lékařka Centra vývojové péče a JIP 
neonatologického oddělení
FN Plzeň
MUDr. Monika Kepková, narozena 1971. Po studiu na Lékař-
ské fakultě UK v Plzni začala pracovat v Nemocnici U Sv. Jiří. 
V roce 2001 složila atestaci 1. stupně v oboru pediatrie a přija-
la pracovní nabídku na pozici lékařky oddělení fyziologických 
novorozenců a pediatrického konziliáře pro dětskou chirurgii 
v plzeňské Mulačově nemocnici. V té době také vyučovala na Vyšší odborné škole 
zdravotnické v Plzni.

Práce s novorozenci ji zaujala, proto nastoupila v roce 2011 do perinatologického 
centra – na Neonatologické oddělení FN v Plzni. V roce 2014 složila specializační 
atestaci z neonatologie. Účastní se výuky neonatologie studentů Lékařské fakul-
ty v Plzni. V současné době pracuje jako vedoucí lékařka Jednotky intenzivní péče 
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a Centra vývojové péče (CVP). V rámci CVP se věnuje rizikovým novorozencům po 
propuštění z hospitalizace, klade velký důraz na dobrou spolupráci nejen s rodiči, 
ale i s praktickými dětskými lékaři v regionu.

Ve svém volném čase se věnuje se svým manželem a nyní i se dvěma dospívají-
cími dcerami folkloru a folklornímu tanci.

doc. mUDr. michal Koucký, Ph.D.
Vedoucí lékař oddělení rizikového těhotenství
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Michal Koucký, Ph.D., je vedoucím lékařem na oddě-
lení rizikového těhotenství v pražské porodnici u Apolináře 
(Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze). Po 
studiích na 3. lékařské fakultě UK (dvě atestace z gynekologie 
a porodnictví a jedna atestace z perinatologie a fetomater-
nální medicíny) absolvoval postgraduální doktorské studium 
biomedicíny. Velký vliv na jeho pozdější profesionální cestu měla odborná stáž v Pe-
rinatology Research Branch of Wayne State Univeristy, Detroit, Michigan, USA. Je 
aktivním členem mnoha odborných společností. Vyučuje na 1. LF UK a pravidelně 
přednáší na národních i zahraničních kongresech.

Je ženatý, má dvě dcery a žije v Praze. Ve volném čase se zajímá o hokej a fot-
bal, a to nejen jako fanoušek, ale i jako aktivní hráč. Velkým koníčkem mu je i jeho 
rodina.

mgr. Jana Kučová, Ph.D.
Vrchní sestra neonatologického oddělení
FN Ostrava
Celý svůj profesní život se věnuje nezralým novorozencům. 
Na oddělení pro nezralé novorozence nastoupila jako sest-
ra u lůžka v roce 1987 po ukončení Střední zdravotnické školy 
s odborností dětská sestra. Postupně si své vzdělání prohlubo-
vala, nejdříve specializačním studiem resuscitační a intenzivní 
péče v pediatrii, později také studiem na vysoké škole. Zamě-
řením jejího studia bylo ošetřovatelství v bakalářském, magisterském a nakonec 
i v doktorském studijním programu. Nyní pracuje na pozici vrchní sestry Oddělení 
neonatologie Fakultní nemocnice Ostrava. Jejím cílem je vyhledávat možnosti pro 
zlepšení péče o nezralé novorozence a zavádět je do praxe. „Myslím, že se nám 
to, s pomocí vynikajících spolupracovníků našeho týmu, daří,“ říká k tomu. Znalosti 
a praktické zkušenosti se snaží předávat studentkám vysokoškolského studijního 
oboru dětská sestra a porodní asistentka. Nejen v pracovním, ale i v osobním životě 
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ráda čelí výzvám. Miluje sport, především náročné fitness tréninky. Ráda jezdí na 
kole, v létě zkouší paddleboard. Umí si ale také užít relax v bazénu nebo sauně. Volný 
čas věnuje také domácnosti a v poslední době i své malé vnučce.

mUDr. Tereza Lamberská, Ph.D.
Lékařka oddělení novorozenecké JIRP
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Tereza Lamberská, Ph.D., vystudovala všeobecné lé-
kařství na 3. LF UK a po promoci v roce 2009 nastoupila na 
novorozenecké oddělení Perinatologického centra Gyneko-
logicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze (porodnice 
u Apolináře), kde pracuje dosud. Během předatestační pří-
pravy působila na Klinice dětského a dorostového lékařství 
VFN a 1. LF UK a na dětském oddělení mostecké nemocnice. V období 2014–2015 
pracovala jako sekundární lékařka na novorozeneckém oddělení v nemocnicích St. 
Mary’s a Queen Charlotte’s & Chelsea Hospital v Londýně. Po atestacích z pediatrie 
a neonatologie obhájila na 1. LF UK disertační práci s názvem „Stabilizace a resus-
citace extrémně nezralých novorozenců“.

mUDr. Jozef macko, Ph.D.
Primář novorozeneckého oddělení
KNTB Zlín
MUDr. Jozef Macko, Ph.D., ukončil studium na Lékařské fakultě 
UJEP v Brně v roce 1987. Po promoci pracoval na dětském a no-
vorozeneckém oddělení Okresní nemocnice Skalica na Sloven-
sku. V roce 1993, po rozdělení Československa, začal pracovat 
na novorozenecké jednotce intenzivní péče ve Fakultní nemoc-
nici v Brně, kde se stal v roce 1993 primářem oddělení. V mezi-
dobí složil atestační zkoušku I. stupně z pediatrie a následně specializační atestaci 
z neonatologie. Poté, co v ČR vznikla síť perinatologických center, začal v roce 1995 
pracovat jako primář oddělení neonatální intenzivní péče v nově vzniklém perina-
tologickém centru nemocnice T. Bati ve Zlíně, kde pracuje dodnes.

V roce 2013 úspěšně obhájil disertační práci v rámci postgraduálního doktorského 
studijního programu na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Je autorem přibližně 50 odborných publikací a spoluautorem několika učebnic 
a přednášel na téměř 150 odborných akcích a seminářích či kongresech v ČR i v za-
hraničí. Věnuje se především oblasti neonatální algeziologie. Po 4 volební období je 
členem výboru České neonatologické společnosti, po jedno období byl jeho vědec-
kým sekretářem. Je držitelem Purpurového srdce, mezinárodního ocenění za přínos 
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v péči o novorozence, a je současně autorem doporučených odborných postupů 
v neonatologii.

Vyučuje jako vedoucí studijního programu pediatrie a neonatologie na Fakultě 
humanitních studií Univerzity T. Bati ve Zlíně, a to od jejího vzniku. Od roku 2007 
je soudním znalcem se specializací v neonatologii a autorem několika desítek 
soudně znaleckých posudků. Byl hlavním zkoušejícím v řadě mezinárodních kli-
nických studií a spoluautorem grantových projektů v neonatologii. Je lektorem 
Evropské resuscitační rady, podílí se na výukovém programu resuscitace novo-
rozence v ČR.

Je předsedou Nadačního fondu Malemimi, podporujícího projekty v péči 
o novorozence.

mUDr. Jan malý, Ph.D.
Zástupce přednosty pro LPP neonatologie
Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové
Primář novorozeneckého úseku Dětské kliniky LF UK a FN Hra-
dec Králové, člen atestačních komisí v oboru pediatrie a dětské 
lékařství, místopředseda komise pro státní zkoušky z pediat-
rie na LF UK Hradec Králové. Podílí se na pregraduální výuce 
v oboru všeobecné lékařství a stomatologie na LF UK Hradec 
Králové, dále pak na specializačním vzdělávání v oboru pe-
diatrie, dětské lékařství, neonatologie a perinatologie. Je autorem nebo spoluauto-
rem publikací v ČR i zahraničí, odborný recenzent domácích i zahraničních periodik. 
Mezi jeho odborné zájmy patří především komplexní aspekt neonatální intenzivní 
péče a výživa novorozence. Je milovníkem přírody, hor a vážné hudby.

mUDr. Daniela marková
Vedoucí Centra komplexní péče
VFN Praha
MUDr. Daniela Marková vystudovala Fakultu dětského lé-
kařství Univerzity Karlovy. Po dosažení atestace II. stupně 
z pediatrie a ukončení tříleté činnosti na neonatologické jed-
notce intenzivní péče se zaměřila na následnou péči o děti 
s perinatální zátěží, především na děti narozené předčasně. 
Absolvovala řadu stáží a kurzů v oblasti vývojové neurologie 
u nás i v zahraničí. Následně se plně věnovala kromě výukové činnosti kurativní 
i preventivní péči o tyto děti v rámci „rizikové poradny“ Kliniky pediatrie a dě-
dičných poruch metabolismu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékař-
ské fakulty Univerzity Karlovy. Vzhledem k postupnému nárůstu počtu těchto dětí 
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a nezbytnosti jejich dlouhodobého interdisciplinárního sledování vytvořila pro 
tyto děti nové centrum, jehož je od roku 2011 vedoucím lékařem. Centrum zre-
alizovala pomocí tří rozsáhlých evropských grantů s hlavní finanční podporou 
Norských fondů, jichž byla hlavním řešitelem. Díky těmto několika grantům vybu-
dovala nejenom vlastní zázemí ambulantního zařízení s deseti specializovanými 
ordinacemi, ale zajistila i potřebné přístrojové vybavení a proškolení odborného 
personálu. Od roku 2011, kdy bylo Centrum komplexní péče otevřeno, prošlo jeho 
multidisciplinárním sledováním více než 2 500 dětí. Od jeho vzniku publikovala, 
organizovala a přednášela na řadě seminářů s touto problematikou nejenom na 
půdě univerzity a Centra, ale i v rámci celé republiky. S výsledky vlastních výzku-
mů se účastnila se svými kolegy zahraničních konferencí a spoluúčastnila se i me-
zinárodních projektů a grantů. Nejenom za svoji odbornou činnost, ale i činnost 
spojenou s rozšiřováním informací o problematice předčasně narozených dětí 
mezi odbornou i laickou veřejností byla oceněna organizací Nedoklubko Purpu-
rovým srdcem. V roce 2015 na základě ankety Lékař roku byla oceněna odbornou 
komisí Unie pacientů ČR Hippokratovou cenou za vybudování jedinečného zaří-
zení pro tyto děti. Více než desetileté zkušenosti a spolupráce s odborníky napříč 
obory bylo podkladem pro vznik publikace Předčasně narozené dítě – Následná 
péče, kdy začíná a kdy končí? unikátní svým rozsahem nejenom v Čechách, ale 
i v zahraničí.

mgr. Andrea mazancová
Logopedka
Karlovarská krajská nemocnice
Mgr. Andrea Mazancová, narozená 1987 v Aši. V roce 2013 
ukončila navazující magisterské studium speciální pedagogi-
ky se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie 
na Masarykově univerzitě v Brně, v rámci studia absolvova-
la půlroční studijní stáž na Julius-Maximilians-Universität ve 
Würzburgu v SRN. Od roku 2013 je ve specializační přípravě 
na klinického logopeda, atestace v oboru ji čeká na podzim 2021. Od roku 2013 
pracuje v Karlovarské krajské nemocnici, především na iktové jednotce s dospělými 
pacienty po CMP, nicméně konzilia v rámci nemocnice obsahují široké spektrum 
pacientů, včetně těch nejmenších dětí na dětském oddělení. Dětem s narušeným 
příjmem potravy se věnuje již od začátku profesní dráhy. Jedná se především o děti 
s mozkovou obrnou či s různými syndromy. Pracuje dle konceptů terapie orálních 
pozic či bazální stimulace. K tomu Mgr. Mazancová říká: „Tyto děti docházejí nej-
častěji ambulantně, velmi vhodné a prospěšné je ale začít s logopedickou diagnos-
tikou i terapií na lůžkových odděleních po stabilizaci stavu malého pacienta, klidně 
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i jeden den po narození.“ Ve volném čase se věnuje pětiletému synovi a relaxuje při 
józe různých stylů či u dobré knihy.

mUDr. Vladimír mišuth
Lékař oddělení novorozenecké JIRP
FN Olomouc
MUDr. Vladimir Mišuth pracuje na novorozeneckém oddělení 
Fakultní nemocnice Olomouc od roku 2010. Velice si váží práce 
ve skvělém týmu, který je na oddělení mezi lékaři i sestrami 
vytvořen. Poslední dobou se mimo jiné spolu s kolegy věnu-
je rozvoji ambulantní péče pro všechny novorozence v rámci 
Olomouckého kraje. Je ženatý, má tři děti a mezi jeho záliby 
patří jízda na kole, turistika, hudba a volný čas strávený spolu s rodinou.

mgr. Karla Němcová
Ředitelka pobočky Společnosti pro ranou péči
FN Brno
Osobním zkušeností s předčasně narozeným synem se začala 
zajímat o problematiku dětí, které mají ztížený start do života. 
V současné době třináct let působí jako ředitelka brněnské po-
bočky Společnosti pro ranou péči, která provází rodiny s dět-
mi s ohroženým vývojem a zrakovým nebo kombinovaným 
postižením.

mUDr. Andrea Pašková, Ph.D.
Lékařka Centra fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Mudr. Andrea Pašková, Ph.D., pracuje od roku 2002 na gyne-
kologicko-porodnické klinice VFN – u Apolináře, kde se věnuje 
perinatologii a ultrazvukové diagnostice v těhotenství. Je také 
vedoucí lékařkou soukromé kliniky Gynmedico. Má evropskou 
atestaci z gynekologie a porodnictví a ukončila postgraduální 
doktorandské studium na téma Neuroaktivní steroidy v těho-
tenství. Je členkou gynekologicko-porodnické a ultrazvukové společnosti. Aktivně 
se podílela na klinické studii nových tokolytik u hrozícího předčasného porodu. Je 
autorem mnoha zahraničních i českých publikací. Je vdaná, má čtyři děti. Ve volném 
čase se věnuje rodině, ráda cestuje a jejím velkým koníčkem je jóga.
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prof. mUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Vedoucí lékař perinatologického centra
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc., původně anesteziolog, poz-
ději se stal perinatologem, vysokoškolským pedagogem a po-
pularizátorem vědy. Je vedoucím lékařem Perinatologického 
centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 
a krajským perinatologem Středočeského kraje. Je gestorem 
bakalářského studia porodní asistence 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Je čle-
nem Akademického senátu 1. LF UK, členem výboru ČGPS ČLS JEP, předsedou Sekce 
analgezie a intenzivní medicíny v porodnictví při ČGPS ČSL JEP a místopředsedou 
Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP. Je autorem nebo spo-
luautorem více než 200 odborných publikací (H-index 21 v roce 2021). Je řešitelem 
nebo spoluřešitelem řady grantových projektů. Byl oceněn stříbrnou medailí Univer-
zity Karlovy za významné celoživotní dílo a dlouholetou vědeckou a pedagogickou 
činnost. Za podporu odkazu největšího českého mecenáše obdržel Pamětní medaili 
Josefa Hlávky. V oboru perinatologie má několik priorit, z nichž nejvýznamnější je 
zavedení a rozvoj epidurální analgezie v České a Slovenské republice do běžné 
porodnické praxe. V současné době se svým týmem zahájil vědecko-výzkumný 
projekt QUiPP pro predikci předčasného porodu, jehož cílem je i multidisciplinární 
sledování klinických, biochemických, endokrinologických, imunologických a mikro-
biologických faktorů, které vedou k předčasnému porodu.

prof. mUDr. Richard Plavka, CSc.
Primář neonatologie
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Prof. MUDr. Richard Plavka, CSc., je primářem superkonziliár-
ního perinatologického centra na Gynekologicko-porodnické 
klinice 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice 
v Praze. Neonatologii se věnuje od počátků své lékařské praxe. 
Absolvoval zahraniční stáže ve špičkových perinatologických 
centrech (Karolinska Institutet ve Stockholmu, Hammersmith 
Hospital v Londýně, AMC v Amsterdamu, Georgetown University ve Washingtonu). 
Na gynekologicko-porodnické klinice se mu podařilo vybudovat špičkové praco-
viště, zavedl zde například nové metody ventilační podpory novorozenců šetrné 
k extrémně nezralým plicím, nové postupy v péči o novorozence již na porodním 
sále. Má významný podíl na tom, že vědecká činnost v oboru neonatologie je v ČR 
na světové úrovni a zároveň jsou tyto poznatky zaváděny do klinické praxe, neona-
tologické oddělení ve VFN zapojil do několika významných mezinárodních klinických 
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studií. Účastnil se aktivně budování sítě perinatologických center v ČR a koordinace 
jejich působení. Je dlouholetým členem České neonatologické společnosti ČSL JEP, 
po tři funkční období i jejím předsedou. Je členem expertní skupiny MZ ČR pro obor 
perinatologie a členem European Society for Pediatric Research, členem rady Eu-
ropean Consensus of RDS Treatment, recenzentem časopisů Critical Care Medicine 
a Pediatrics, čestným členem Slovenské pediatrické společnosti. Jako člen evropské 
organizační rady pro postgraduální vzdělávání lékařů a studentů – IPOKRaTES – 
je častým zvaným řečníkem na mnoha světových kongresech. Několik prestižních 
seminářů IPOKRaTES zorganizoval v Praze. V roce 2020 mu byla udělena cena John 
Haven Emerson Award a v roce 2012 získal cenu Purpurové srdce, což je ocenění 
osobností, které se významným způsobem podílejí na péči o předčasně narozené 
děti. Je autorem mnoha vědeckých publikací včetně čtyř monografií, jeho citační 
Hirschův index je 18 a celkem je evidováno přes 1 100 citací jeho prací v databázi 
Web of Science.

miluše Plecerová
Laktační poradkyně
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Miluše Plecerová je všeobecnou dětskou sestrou, pracuje na 
neonatologickém oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 
ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Vede tým laktačních 
poradkyň a má na starosti také laktační poradnu. Je aktivní 
členkou spolku Laktační liga. Její doménou je podpora kojení 
matek předčasně narozených novorozenců. Tzv. předčasňátka 
ji provází celým životem.

Bc. Tereza Plojharová
Porodní asistentka
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Pracuje jako porodní asistentka na Gynekologicko-porodnic-
ké klinice VFN v Praze na oddělení Rizikového a patologického 
těhotenství. Vystudovala obor porodní asistentka na 1. LF UK 
a nyní dálkově studuje navazující magisterský obor intenzivní 
péče v porodní asistenci. Je rovněž součástí týmu zabývajícím 
se screeningem rizika předčasného porodu zavedením pro-
gramu QUiPP. Každý den se tedy setkává se ženami, kterým hrozí předčasný porod, 
a svou práci bere jako poslání jim pomáhat.
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mgr. marcela Pumprlová
Staniční sestra novorozeneckého oddělení, JIRP
KNTB Zlín
Mgr. Marcela Pumprlová je absolventkou Fakulty zdravotnic-
kých věd Univerzity Palackého v Olomouci a magisterského 
studijního programu na Lékařské fakultě Ostravské univerzity 
v Ostravě. Pracuje na novorozeneckém oddělení Perinatolo-
gického centra Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně jako staniční 
sestra Jednotky intenzivní a resuscitační péči. Poskytuje pod-
půrnou a paliativní péči v prostředí intenzivní neonatologie. Vede kurzy kardiopul-
monální resuscitace pro novorozence.

Primář MUDr. Jozef Macko, Ph.D. o ní napsal:
„V životě potkáváme řadu lidí, různých charakterů a povah, z některých se stanou 

naši přátelé a kamarádi.
V intenzivní péči musíme spoléhat jeden na druhého, pracujeme v týmu a jako 

jedinec toho mnoho neznamenáme.
Marcela je pro mě člověkem, na kterého se mohu v každém okamžiku spoleh-

nout, obrátit se na něj, požádat jej o pomoc.
Známe se velmi dlouho, myslím, že mohu říci, že je nejen pro mne, ale pro od-

dělení jako takový extrémně důležitý člověk. Je to kamarádka, skvělý člověk, který 
nikdy v žádné situaci neodmítne pomoc, který myslí na naše malé pacienty, snaží se 
v každém okamžiku zlepšovat prostředí na JIP, učí a vzdělává své kolegyně a přes-
tože je pracovně velmi vytížená, zůstává vlídným a laskavým člověkem.

Jsem velmi rád, že právě Marcela vede kolektiv na JIP, je spolehlivá, velmi kre-
ativní, vzdělává se kontinuálně, snaží se prezentovat naše oddělení navenek. Je 
komunikativní a nesmírně pěkně se chová k dětem a jejich k rodičům, je empatická, 
rodiče ji mají rádi. A ve stejném duchu vychovává své kolegyně.

Každému oddělení, které pracuje s kriticky nemocnými pacienty bych přál tako-
vého člověka ve vedoucí funkci.“

mUDr. Jan Smíšek
Lékař oddělení novorozenecké JIRP
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Jan Smíšek je absolventem studia lékařství na 3. lékař-
ské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje na novoroze-
neckém oddělení Perinatologického centra Všeobecné fakultní 
nemocnice v Praze jako neonatolog. V roce 2017 získal atestaci 
z pediatrie a v roce 2018 z neonatologie. Mezi jeho odbor-
né zájmy patří novorozenecká epidemiologie a vyhodnoce-
ní údajů o morbiditě a mortalitě předčasně narozených dětí. Je správcem České 
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neonatologické sítě a v oblasti neonatální péče působí jako konzultant pro Ústav 
zdravotnických informací a statistiky v České republice. Je spoluautorem impakto-
vaných publikací v oblasti neonatologie a perinatologie.

PhDr. Daniela Sobotková, CSc.
Lektorka pro hodnocení psychomotorického vývoje dětí 
raného věku
Praha
Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě 
Karlovy univerzity v Praze. Věnuje se dětské psychologii, ze-
jména problematice vývoje dětí raného věku a vztahu rodi-
če–dítě. Po mnoho let pracovala v Ústavu pro péči o matku 
a dítě v Praze-Podolí, kde se vedle výzkumné činnosti zamě-
řila na dlouhodobé sledování perinatálně ohrožených dětí, především na vývoj 
předčasně narozených dětí. Založila zde Klub rodičů a přátel nedonošených dětí, 
který pomáhala transformovat na občanské sdružení Nedoklubko. Několik let pů-
sobila jako vedoucí sekce Raného vývoje dětí při Českomoravské psychologické 
společnosti. V současné době je v důchodu, ale i nadále pracuje jako lektorka výuky 
metody pro hodnocení psychomotorického vývoje dětí raného věku BSID-II, která 
byla pod jejím vedením standardizována v České republice. Spolupracuje také 
na výzkumných projektech FF UK, aktuálně na projektu „Vliv prenatálního stresu 
na raný psychický vývoj dítěte: role střevní mikrobioty a imunitní funkce“, který je 
financován Grantovou agenturou ČR. Je autorkou několika knih a mnoha článků jak 
pro odborníky, tak pro rodiče. Je šťastně vdaná 50 let, matkou dvou synů a pyšnou 
babičkou čtyř vnoučat.

mUDr. Zuzana Staníčková
Lékařka novorozeneckého oddělení a rizikové ambulance, 
vedoucí Podpůrného a paliativního týmu
ÚPMD Praha-Podolí
MUDr. Zuzana Staníčková pracuje v Ústavu pro péči o matku 
dítě v Praze, Podolí. Od nástupu na neonatologii prošla všemi 
odděleními, včetně oddělení intermediární péče a RES/JIP, kde 
pracuje dosud. Od roku 2016 se věnuje i následné dlouhodo-
bé péči o novorozence s perinatální zátěží v rizikové poradně. 
Kromě neonatologie se zajímá o komunikaci a podpůrnou péči o rodiny rizikových 
novorozenců. V roce 2019 získala grant nadačního fondu AVAST na rozvoj perina-
tální paliativní péče v ÚPMD, od roku 2020 zde koordinuje implementaci Centra 
Provázení. V roce 2021 založila Podpůrný a paliativní tým neonatologie ÚPMD. Za 
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svůj největší profesní úspěch ale považuje možnost pracovat v tak skvělém týmu, 
jako je ten neonatologický v ÚPMD, který vede prof. Straňák. Středobodem jejího 
osobního života je podporující manžel a 3 děti, o psu nemluvě….

prof. mUDr. Zbyněk Straňák, Ph.D., mBA
Primář novorozeneckého oddělení
ÚPMD Praha-Podolí
Od roku 1996 je primářem novorozeneckého oddělení Ústavu 
pro péči o matku a dítě v Praze, jednoho z 12 perinatologických 
center intenzivní péče v České republice. Jako profesor v oboru 
dětského lékařství přednáší na 3. lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy a pravidelně přednáší také na řadě domácích i za-
hraničních konferencí. Je autorem mnoha odborných publikací 
v češtině i cizích jazycích, mimo jiné i rozsáhlé monografie Neonatologie. Se svými 
kolegy se podílí na řadě grantových projektů a spolupracuje s neonatologickými 
pracovišti v zahraničí, zejména ve Španělsku, Irsku a Belgii. Zbyněk Straňák je před-
sedou správní rady Nadačního fondu pro předčasně narozené děti, jehož cílem je 
pomáhat konkrétním rodinám. V lednu 2021 se stal předsedou České neonatologic-
ké společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

doc. mUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., mBA
Gynekolog-porodník
FN Ostrava
V letech 1989–1996 vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity 
Karlovy v Praze, má atestaci z oboru Perinatologie a fetoma-
ternální medicína, kterou získal v roce 2011. Doktorský program 
(Ph.D.) studoval na LF UP Olomouc, jeho disertační práce byla 
na téma „HELLP syndrom a markery aktivace endotelu“, do-
centem se stal na Univerzitě Komenského v Bratislavě v roce 
2014.

Je členem výboru České gynekologicko-porodnické společnosti, výboru Sekce 
perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS, výboru Sdružení nemocničních 
gynekologů a porodníků, dále členem Vědecké rady LF OU, redakční rady časopisu 
Česká gynekologie a také regionálním perinatologem Moravskoslezského kraje.

Od roku 2020 je Senátorem Parlamentu ČR.
V minulosti byl členem představenstva rakouské sekce organizace Medecins 

Sans Frontieres (MSF) / Lékaři bez hranic a členem dozorčí rady Lékaři bez hranic 
v České republice, v roce 2007 byl u založení české pobočky MSF.

SEZNAm AUTORŮ



441

Pracoval několik let v zahraničí – pro Lékaře bez hranic, OSN (UNFPA) a Cari-
tas. Byl rovněž garantem postgraduálního vzdělávání lékařů na Východním Timoru 
pro Královskou australskou chirurgickou společnost (RACS) a podílel se na tamním 
programu snižování mateřské úmrtnosti implementací programu EmOC. Speciali-
zuje se na vážné těhotenské komplikace a techniky operačních porodů. Činí osvětu 
v podpoře přirozeného porodu. Mezi jeho hlavní profesní zájmy patří závažné těho-
tenské komplikace – preeklampsie, HELLP syndrom a technika operačních porodů.

Zuzana Tomášková BSc DiS. NNP RN
Dětská sestra oddělení novorozenecké JIRP
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Zuzana Tomášková je z Prahy, kde po střední škole začala 
studovat vyšší zdravotnickou školu obor diplomovaná dětská 
sestra. Během studia se jí zalíbilo na praxi na oddělení ARO 
pro nedonošená miminka a to určilo směr, kterým se vydala. 
Prošla specializačním vzděláváním v intenzivní péči v neona-
tologii, když započala svou sesterskou kariéru v Thomayerově 
nemocnici. Následně se jí naskytla možnost odjet do zahraničí, kde setrvala dlouhých 
8 let. V Saúdské Arábii pak pracovala jak u lůžka, tak i jako klinická sestra specialist-
ka a vrchní sestra na neonatologických odděleních JIRP/ARO. Během svého pobytu 
v zahraničí vystudovala bakalářský obor ošetřovatelství a dále studuje magisterský 
obor sestry specialistky v neonatologii na zahraniční univerzitě v UK. V roce 2017 se 
přestěhovala zpět do České republiky, kde pracuje jako sestra školitelka v Praze v pe-
rinatologickém centru u Apolináře. Několik let působí jako instruktorka NRP (program 
resuscitace novorozence), absolvovala kurz S.T.A.B.L.E. (speciální kurz pro transport 
novorozence), propaguje vývojovou péči v neonatologii, je velmi aktivní ve výuce neo-
natologické problematiky, stále si zvyšuje své znalosti napříč ošetřovatelstvím v neo-
natologii a samotným oborem neonatologie. Jedním z jejích zájmů je novorozenecká 
ventilace a rovnost ošetřovatelského a medicínského personálu a jejich týmová práce.

mUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D.
Vedoucí lékařka oddělení intermediární péče
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr. Blanka Zlatohlávková, Ph.D., je absolventkou 2. lékařské 
fakulty UK (1983). Po promoci nastoupila na dětské oddělení 
Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi a v roce 1987 na 
neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky 
Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK, kde se 
až dosud věnuje především klinické práci. Zprvu pracovala 
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jako sekundářka na jednotce intenzivní péče, po atestaci z neonatologie v roce 1991 
jako specialistka a od roku 2001 je vedoucí lékařkou oddělení intermediární péče. 
Od roku 1991 vyučuje neonatologii a od roku 2008 i bioetiku na 1. lékařské fakultě 
UK. V roce 2011 obhájila disertační práci z bioetiky na téma Etické problémy péče 
o extrémně nezralé novorozence. Zabývá se časnou výživou a podporou kojení 
nezralých novorozenců, sledováním jejich dalšího růstu a vývoje. Je autorkou nebo 
spoluautorkou originálních prací a kapitol z neonatologie a bioetiky v několika mo-
nografiích. Je spoluřešitelkou tří grantů IGA MZ, dvou mezinárodních grantů a ně-
kolika klinických lékových studií. Aktivně přednáší na odborných regionálních nebo 
národních setkáních. Od pacientské organizace Nedoklubko, podporující rodiče 
předčasně narozených dětí a perinatologická centra, dostala ocenění Purpurové 
srdce.
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ŘEKLI O KNIZE

MUDr. Lumír Kantor
Primář novorozeneckého oddělení
Fakultní nemocnice Olomouc
Za ta desetiletí, v nichž se 
o ty nejmenší z nejmenších 
starám, nevzniklo mnoho 
publikací, které by mamin-
kám „našich“ dětí pomáha-
ly zvládnout strach o svého 
drobečka, o svou rodinu, ze 
svého možného selhání.

Teď se tedy přidává Nedoklubko se svý-
mi osobními prožitky, se znalostí této tematiky 
a dlouhodobé práce s maminkami nedonoše-
ných dětí. Autentičnost je zaručena tím, že hyb-
nou silou Nedoklubka je prožitek žen, které sa-
my situaci s nezralými dětmi prožily.

V knize je řečeno to podstatné. Sám bych při-
dal jednu radu. Vy, kterých se jakékoliv tako-
vé obavy týkají, ptejte se těch, kdo o vaše dítě 
pečují. Ptejte se a nepřipouštějte si víc domně-
nek a pochybností, než je nutné. Profese, v níž 
se pečuje o nejmenší děti, je plná lásky. A lidé 
v této profesi jsou veskrze láskyplní. Ptejte se. 
Je to vaše dítě.

A Nedoklubku za to, co dělá, patří velký dík. 
Je to krásná organizace.

Bc. Michaela Kolářová
Vrchní sestra neonatologie
Gynekologicko-porodnická klinika  
1. LF UK a VFN v Praze
Domnívám se, že bych se 
shodla se všemi svými kole-
gyněmi a kolegy na tvrze-
ní, že při ošetřování nedono-
šených dětí je pro nás stejně 
důležité miminko jako jeho 
rodiče.

My se můžeme vydat ze 
všech svých sil a pečovat, jak nejlépe umíme, 
pokud však u miminka nestojí silní, věřící a mi-
lující rodiče, je naše práce vždy jen částečná.

Je skvělé, že Nedoklubko pomáhá pečovat 
o rodiče a tím nepřímo pomáhá i všem nezra-
lým dětem. A díky svým mnohaletým zkušenos-
tem podporuje a pomáhá také prostřednictvím 
této důležité, nádherné a unikátní publikace.

doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
Primář novorozeneckého oddělení
Fakultní nemocnice Plzeň
Znám Nedoklubko již od jeho 
vzniku. Od té doby již mnoho 
let šíří s láskou dobrou zprá-
vu, že ta situace se dá zvlád-
nout! A to musím potvrdit, 
protože o tom vím opravdu 
hodně za ty desítky let, co se 
o předčasně narozená mi-
minka na neonatologii starám, a dále také ja-
ko mnohaletý člen výboru České neonatologic-
ké společnosti.

Rád bych podtrhl význam ještě jiné stránky 
věci a tou je, aby žena, která těhotenství plánu-
je nebo již těhotná je, přijala skutečnost, že její 
„jiný stav“ vyžaduje i jiné chování. Cíl je zřejmý 
– aby hrozící předčasný porod vůbec nenastal. 
Nicméně miminka do dlaně tady jsou a budou 
i nadále a jejich rodiče stále budou hledat po-
moc, a tak novou knihu Nedoklubka, připravo-
vanou s empatií a láskou, doporučuji.
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Když přichází na svět mi-
minko do dlaně, je událost, 
která doslova převrátí ži-
vot naruby celé rodině. Poci-
ty bezmezného štěstí najed-
nou střídají strach, nejistota, 
smutek, prázdnota a pocit vi-
ny. V emocemi rozbouřených 
myslích rodičů se vynořují otázky… A právě na 
ně se snaží odpovědět tato publikace.

Kniha je laskavým průvodcem rodičů na po-
čátku jejich cesty s předčasně narozeným mi-
minkem. Věřím, že dostupné a validní infor-
mace budou oporou nastávajícím a čerstvým 
maminkám nedonošeňátek, pomohou rodinám 
překonat trauma z předčasného porodu a ta-
ké bořit mýty, které se o rizikovém těhotenství 
a o předčasně narozených dětech stále hoj-
ně tradují. Za to patří organizaci Nedoklubko 
obrovský dík.
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