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

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

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

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

Klasifikace Hmotnost Gestační 
nezralosti (gramy) týden
Extrémně nezralý  500–1 200 do 27 + 6
Těžce nezralý 1 000–1 800 do 31 + 6
Středně nezralý 1 500–2 500 do 34 + 6
Lehce nezralý 2 000–3 000 do 37 + 6

Od roku 1994 je hranice viability 
(životaschopnosti) v České republice  
stanovena na 24. týden těhotenství.

V celosvětovém měřítku je česká  
neonatologie na špičkové úrovni.

K těmto výsledkům výrazně přispěla 
centralizace péče o předčasně narozené 
novorozence do specializovaných 
perinatologických center.

•  Podporujeme rodiny předčasně narozených 
dětí od roku 2002

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

•  Sdružujeme rodiče předčasně narozených dětí
•  Podporujeme sdílení příběhů a zkušeností
•  Informujeme veřejnost o problematice 

předčasného porodu
•  Organizujeme různé akce s cílem podpořit 

rodiče a perinatologická centra
•  Spolupracujeme s Českou neonatologickou 

společností ČLS JEP
•  Jsme zakládajícím členem mezinárodní 

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

•  Koordinujeme projekty: Mámy pro mámy, 
Miminka do dlaně, Pomáháme (ne)donošení

Nedoklubko – nestátní nezisková 
rodičovská organizace

Základní fakta  
o předčasném porodu

NEDOKLUBKO TEAM LISTOPAD 2021
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Milé maminky, milí tatínkové, všichni 
blízcí předčasně narozeného děťátka!
Prarodičům. Těm tentokrát 
věnujeme jedno celé vydání 
našeho časopisu. Prarodiče 
našich dětí, naši rodiče, jsou ti, 
kteří nás vychovali a provázeli 
do dospělosti. Stáli při nás 
za všech okolností. A jsou tu 
stále, i když už jsme vyrostli 
a žijeme vlastní životy. S pří-
chodem našeho děťátka přichází i jejich 
nová role. Stávají se dědečky a babička-
mi. K radostem a obavám o nás, jejich 
děti, se nyní přidává také radost, ale jistě 
obavy o jejich maličké vnoučátko, zvlášť 
když přichází nečekaně o dlouhé týdny, 
nebo dokonce měsíce dříve, než mělo.

V Nedoklubku jsme se babičkám a dě-
dům takto podrobně nikdy nevěnovali. 

Byli takovou samozřejmou 
součástí nás, rodičů, často 
přebírali a dodnes přebírají 
část péče o naše domovy 
a děti, ale tentokrát jsme se 
na ně chtěli zaměřit tak nějak 
více. Pro mě osobně tím im-
pulsem pro vydání časopisu 
prarodičům byla osobní zku-

šenost mého kolegy, který se stal před-
časně dědečkem vloni na jaře. Snažila 
jsem se mu hned předat materiály, které 
jsem měla v kanceláři po ruce. Starší 
vydání časopisu, letáčky, brožurky, dárky. 
Ale uvědomila jsem si, že mi něco chy-
bí. Něco konkrétního, něco, co by bylo 
určeno jen a jen babičkám a dědečkům. 
A tak vznikl nápad připravit patnácté 

vydání časopisu Nejste v tom sami. Po-
vídání Káji a jeho dcery Anetky najdete 
na straně 18. Ale také se dočtete, co 
rodiče miminka od těch svých rodičů 
očekávají a co ne. Co pomáhalo jim a co 
vlastně vůbec nepomáhá. Přečtete si 
krásné rozhovory, dobré rady i povzbu-
zující vzkazy jiných babiček a dědů. Na 
své si ale určitě přijdou i rodiče malič-
kých miminek, kteří právě své dny žijí 
více na neonatologiích než doma. Vždyť 
kvůli nim a pro ně s největší láskou kaž-
dé číslo časopisu připravujeme.

Nejste v tom sami.

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

Prarodiče jsou tolik důležití!
V nemocnici jsem skončila již několik 
týdnů před porodem a bylo jasné, že tě-
hotná odtud neodejdu. Byly to náročné 
týdny, stejně jako ty, které přišly po tom, 
co se dcera s 1 010 gramy narodila… 
Moje původní rodina pro mě byla tehdy 
velmi důležitá.

Když pak Maruška přišla na svět, 
všichni byli s námi. Brácha upekl koláčky 
podle rodinného receptu a donesl mi 
je do porodnice. Ségra háčkovala pro 
svou malou neteřinku maličké čepičky 
a ponožtičky… Pro moji mamku byla 
situace velmi složitá, dodnes na ty dny 
nevzpomíná ráda a hovoru o tom se 
raději vyhne. Prožívala obrovský strach – 
o mě i o svou maličkou vnučku. Někdy, 
když ji donutím se k těm chvilkám vrátit, 
mi připomíná, že ona neměla strach jen 
o to, co bude s námi dvěma, ale dokázala 
hledět i do budoucnosti: Největší starost 
jí tehdy dělala představa, co bude s celým 
mým životem, když to maličká Malenka 
(jak jsme dcerce tehdy říkali) nezvládne… 
Myslím, že předčasné narození její první 
vnučky bylo pro ni jednou z nejtěžších 
chvil v životě… Mrzí mě, velmi, že jsme jí 

je přichystaly zrovna my dvě – 
já a moje dcera. Na druhou 
stranu… tuším, že celý ten pří-
běh pro mou mámu zůstane 
také největším zázrakem, který 
v životě prožila.

A co můj táta? Ani na dědu 
nesmím zapomenout! Bude 
to možná znít pateticky, ale 
byl to on, kdo jako „nejstarší muž rodu“ 
držel všechno pohromadě a zastřešoval 
to svým klidem a hlavně neochvějnou 
vírou v dobrý konec. Byl to také on, kdo 
v naprosto „abstinent domácnosti“ vy-
štrachal lahev kdysi darované slivovice 
a mojí mamce, novopečené babičce, na-
lil po narození Marušky pověstného „pa-
náka na kuráž“. Seděli tehdy nad první 
fotografií naší Máji, obrázkem maličkého 
(a vlastně ošklivého miminka) omotané-
ho hadičkami, focené skrz stěnu inkubá-
toru. Což je asi jediná vzpomínka, kterou 
moje mamka vypráví s úsměvem…

SMS s informací o každém nabraném 
gramu pak dostávali oba, babička i dě-
deček. Po čase se na vnučku přijeli po-
dívat dokonce do porodnice, kam je na 

střídačku zdravotníci pustili. 
A pak to prostě tak plynulo… 
Moji rodiče, milovaní praro-
diče mojí dcery, byli a jsou 
stále u všeho, co se v našich 
životech děje. Dcera je oba 
miluje! A oni ji… A kdeže 
jsou ty smutné, tíživé chvilky 
tehdejších dní, když se – před 

6,5 lety – narodila! Zbyl nám tu smích 
a štěstí. Děkuju, mami! Děkuju, táto! Byli 
jste nepostradatelní! Jste a zůstanete dů-
ležití… Navždy!

Celé číslo Nejste v tom sami, které prá-
vě začínáte číst, je věnováno právě tolik 
důležitým prarodičům. I oni stojí po 
boku těm nejmenším miminkům v boji 
o život. Také pro ně jsou to velmi těžké 
a stresující chvilky plné strachu a obav 
z budoucnosti. My na ně nezapomíná-
me, jsme tu i pro ně. Babičky a dědečko-
vé malých bojovníčků, nejste v tom sami!

Petra Kašparová
šéfredaktorka Nejste v tom sami a autorka 
textů a rozhovorů, maminka holčičky  
Marie Apoleny (29 + 6 t. t., 1 010 g)

editorial
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Babičko, dědečku, GRATULUJEME 
k narození vašeho vnoučátka!
Je to holka, nebo kluk? Nebo dokonce 
dvojčátka, či snad dokonce trojčátka? 
Vítáme na světě nového človíčka. I když 
je vše možná trochu jinak, než jste si 
představovali, i tak je to radostná udá-
lost! Nový život je zde.

Pokud je vaše nové vnoučátko na 
některém z oddělení neonatologie, je 
pochopitelné, že jsou vaše pocity rozpo-
ruplné. Stejně jako u rodičů, i u prarodi-
čů – tedy u vás – se radost mísí s pocity 
strachu a nejistoty. I vám v hlavě naska-
kuje hromada otázek, vrší se jedna přes 

druhou, některé možná s hrůzou zahá-
níte. Strach máte nejen o své vnouče, 
ale i o své dítě. Dost možná je proto pro 
vás nová situace opravdu složitá a těžká. 
A je to jednoduše zcela pochopitelné 
a přirozené.

CO TEĎ? CO DĚLAT?

Slavte
I když je to vše jinak, než jste si předsta-
vovali, a dost možná je situace nejistá 
a děsivá, je v pořádku sdílet nadšení 
z nového vnoučete. Někdy se všichni 
v celé rodině tak bojí, že zapomínají mít 
radost. A to je velká chyba! Přišel nový 

človíček, je tu s vámi, bojuje. Radujte se. 
Klidně pomalu a nejistě. Ale rozhodně 
dovolte té radosti (i když třeba nesmělé) 
vstoupit do svého života.

Pochopte rodiče miminka
Vaše dcera, váš syn prožívají jedny z nej-
horších okamžiků jejich života. Jsou 
v neuvěřitelném stresu. Mějte pochope-
ní a neurážejte se, pokud máte dojem, 
že „jste odsunuti na druhou kolej“. Re-
spektujte přání svého dítěte o tom, jaké 
informace chce sdílet s okolím, i třeba to, 

zda vám posílá fotografie svého nového 
miminka nebo jestli vás chce k miminku 
vzít na návštěvu.

V případě návštěv na neonatologiích 
je třeba si uvědomit, že to nejsou vždy 
rodiče, kteří o tom rozhodují. Je to zále-
žitost personálu jednotlivých oddělení 
neonatologie. Každopádně: V první řadě 
vždy respektujte přání svého syna, své 
dcery.

Vzdělávejte se
To zní trochu nadneseně, ale chceme 
tím říct jedno: Zjistěte si co nejvíce in-
formací o tom, co je neonatologie, jak 
probíhá péče o předčasně narozené 

miminko a vše okolo. Rodiče miminka 
jsou možná, celkem právem, unaveni, jak 
neustále vysvětlují co a jak a odpovídají 
pořád dokola na stejné otázky. Jsme 
tu pro vás i my, v Nedoklubku – při-
jměte pozvání na naše webové stránky 
www.nedoklubko.cz. Tam najdete nejen 
informace, ale také příběhy nebo třeba 
archiv našeho časopisu Nejste v tom 
sami. Můžete se také stát členy klubu 
Nedoklubka a podpořit tak naši činnost 
a hlavně se stát součástí komunity.

A ještě jeden tip: Držte se pozitiv-
ních příběhů! Ty se špatným koncem 
nečtěte – u nás je nenajdete… Ne že by 
neexistovaly, ale není to to, co nyní po-
třebujete. Naprostá většina předčasných 
porodů špatně nekončí, za což děkujeme 
úrovni českého zdravotnictví.

S ČÍM MŮŽETE POMOCI?
Tohle je něco, co se počítá: Nabídka po-
moci. Možná vám přijde, že jako praro-
dič nemáte moc co nabídnout, ale opak 
je pravdou. Rodiče miminka o pomoc 
možná nepožádají – jsou natolik una-
veni, že nemají energii ani na tohle, ale 
nabídnout pomoc můžete vždycky.
• Hlídejte sourozence maličkého mi-

minka. Starší vnoučátka také potřebují 
vaši pozornost. Ideální chvíle si to 
s nimi dostatečně užít! Suplujte rodiče, 
kteří jsou nyní zcela zaměstnáni tím, že 
další miminko přišlo příliš brzy.

• Nabídněte odvoz do porodnice nebo 
z porodnice. Máte-li k dispozici auto, 
je to jedna z největších pomocí, což 
by vás možná nenapadlo. Odpadne 
starost, jak se rodič za miminkem do-
stane, kde zaparkuje, kolik bude stát 
parkování, a pak myšlenky na to, že 
parkování je zaplaceno pouze do urči-
té hodiny…

• Vařte a pečte! Je známá věc, že babič-
ky vaří nejlépe. Právě teď je ta správ-
ná chvíle na to to dokázat. Rodiče 
miminka nemají sílu ani energii myslet 
na jídlo. Navaříte-li jim jejich oblíbená 
jídla, uděláte velkou službu. Správná 
a dostatečná strava je teď pro rodiče 
hodně důležitá – dodává energii a sílu 
odolávat psychickému stresu.

téma
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• Perte, žehlete, uklízejte… Kdo by 
na to myslel, když miminko bojuje 
v inkubátoru? Jasně, jste babička – ne 
uklízečka. Ale v tuhle chvíli je každá 
pomoc opravdu důležitá. A mož-
ná vás žehlení nebo úklid dokonce 
baví…

• Zůstaňte v kontaktu. Že žijete daleko 
a nemůžete tak nic z výše uvedeného 
rodičům miminka poskytnout? Buďte 
zde pro vyslechnutí, podporu, vlídné 
slovo.

• Nepřestávejte rodiče podporovat. 
Často se stává, že zpočátku, v prvním 
dnech po narození miminka jsou 
rodiče zájmem okolí zahlceni, ale po-
stupně zájem opadá. Přitom pobyt na 
neonatologii může trvat dlouhé týdny, 
někdy i měsíce… Rodiče potřebují cítit 
podporu po celou dobu!

CO ROZHODNĚ NEDĚLEJTE!
• Nezlobte se, pokud není možné, 

abyste miminko navštívili. Někdy to 
prostě z nějakého důvodu není možné. 
Respektujte tuto skutečnost, ať je její 
příčina jakákoliv.

• Nezlobte se ani v případě, pokud se na 
miminko můžete jít podívat, ale není 
vám umožněno si ho pochovat. Opět 

platí, že důvod může 
být jakýkoliv, vy to ale 
musíte respektovat. 
Nebojte! Ještě si své 
vnouče užijete. Vy-
držte, buďte trpěliví.

• Nezahlcujte rodiče 
miminka otázkami. 
Už vůbec neopakujte 
neustále dokola své 
obavy o budouc-
nost dítěte. Tohle je 
něco, co je nemůže 
uklidnit.

CO RODIČŮM 
PŘEDČASNĚ 
NAROZENÉHO 
MIMINKA ŘÍKAT?
Tohle je špatně polože-
ná otázka. Není totiž až 
tak důležité, co říkáte, 
jako to, že posloucháte. 
Právě naslouchat rodi-
čům je to, co jim mů-
žete nyní poskytnout. 
Vyslechnout obavy, ná-
řky, strach… Jen se jed-

noduše zeptejte: „Jak se cítíš? Zvládáš to?“ 
a nabídněte podporu v podobě objetí, 
ale právě i naslouchání.

Chcete přeci jen něco 
říct?
„Gratulujeme!“
„Ta je tak krásná, ta 
vaše holčička!“
„Váš chlapeček vypadá 
tak silně, jako velký 
bojovník!“
„Jak je ti podobná!“
„Jak to zvládáš?“
„Modlím se za vás.“
„Myslím na vás 
všechny.“

CO NAOPAK 
RODIČŮM NEŘÍKAT?
Nechcete ublížit, víme 
to. Nicméně stane se, že 
lidé – příbuzní, dokonce 
i prarodiče – ublíží ne-
chtěně, omylem.
• „Je tak maličký!“ Ro-

diče si uvědomují, jak 
maličké jejich mimin-
ko je. Navíc jim tato 
skutečnost přináší 

obrovský stres a strach z budoucnosti. 
Přejděte, že je miminko malinké a na-
opak se zaměřte na to, v čem je veli-
ké – je krásné, je obrovský bojovník, 
má sílu lva…

• „Bude v pořádku?“ Máma s tátou se 
od rána do večera ptají na to samé. 
Jenže nikdo na celém světě nezná 
odpověď na tuto otázku. Čas ukáže. 
Zaměřte se na přítomnost, na pokro-
ky, které miminko dělá, na malé – ale 
přesto podstatné – úspěchy.

• Nikdy, ale opravdu nikdy se neptejte, 
co udělala maminka miminka špatně. 
Věta: „Co jsi udělala špatně, že už 
se narodil/a?“ je možná to nejhorší, 
co vůbec můžete vyslovit! Máma má 
obrovský, těžko popsatelný pocit viny. 
Přitom za předčasný porod v naprosto 
drtivé většině případů nikdo nemůže. 
Stojí za ním celá řada procesů, vněj-
ších, ale i vnitřních okolností. Ukazuje 
se také, že jde možná o událost, která 
je určena již před početím miminka – 
její příčina se může objevit v imunit-
ním systému matky… Jediné případy, 
kdy za předčasný porod skutečně 
může matka, jsou extrémy – mluvíme 
o drogově závislých ženách a těžkých 
alkoholičkách…

Adámek 28 + 1 t. t., 1 050 g s babičkou

Babička s vnučkou 28 + 6 t. t., 1 145 g



 15. číslo6

• „Miminko má skvělou chůvu, když je 
v nemocnici.“ Tohle skutečně některé 
lidi napadá. Zažeňte tyto myšlenky, 
které naznačují, že je fajn, že miminko 
je „odevzdáno“ nemocničnímu per-
sonálu, a tím má maminka více klidu. 
Věřte, že máma předčasně narozeného 
dítěte se o své miminko chce starat 
sama. Jen ještě nemůže.

• Možná rodiče předčasně narozeného 
miminka obdivujete za to, jak to zvlá-
dají. Větu: „Já bych to nezvládl/a.“ 
ale nevyslovujte. Nechtějí ji slyšet. 
I oni mají pocit, že se to nedá zvládat. 
Jenže… Jak my v Nedoklubku často ří-
káme: „Nikdy nevíte, jak moc silní jste, 
dokud být silní není to jediné, co vám 
zbývá.“ Tohle mějte na paměti… I vy 
byste to zvládli.

• Tohle je totálně zapovězeno: „Buď 
ráda, alespoň jsi tolik nepřibrala.“ 
Myslíte, že má cenu k této větě něco 
dodávat? Maminka porodila pársetgra-
mové miminko, skutečně myslíte, že se 
raduje, že nepřibrala v těhotenství víc? 
Že jí nenarostlo pořádné těhotenské 
břicho? Přibrat nekonečně mnoho kil 
je vždy lepší než koukat do inkubátoru 
na to, jak miminko bojuje o život.

• „Kdy půjdete domů? Kdy vás pustí?“ 
Na tohle myslí všichni kolem mimin-
ka. Tohle není nevinná otázka, jak by 
se mohlo zdát. Nikdo nedokáže říct, 
kdy miminko půjde domů. Záleží na 
mnoha okolnostech. Vězte ale, že to 
obvykle bývá kolem termínu poro-
du – tuto informaci si uložte a rodičů 
se raději nikdy neptejte. Zeptejte se až 
v momentě, kdy onen den D bude již 
„na spadnutí“.

BŮH: VELKÁ OTÁZKA 
NEJEN V TĚŽKÝCH 
CHVÍLÍCH
Pokud se svým dítě-
tem – otcem, nebo 
matkou nově naroze-
ného nedonošeného 
miminka – nemluvíte 
o Bohu a víře pravidel-
ně, není správná chvíle 
tohle téma vytahovat. 
Věří-li rodiče v Boha, 
bojují nyní se svou 
vírou, pokládají sobě 
i Bohu spoustu du-
chovních otázek. Pro 
rodiče je nyní opravdu 
nepředstavitelně těžké 
se smířit s teoretickým 
vysvětlením nesoucím 
odvolání se v Boha, že 
se stalo to, co se stát 
mělo, že tato zkouška 
bude nakonec posilu-
jící. Vyhněte se raději, 
i v případě, že máte 
silné nutkání, debatám 
o víře a Bohu v souvislosti s předčas-
ným porodem. Přijměte diskusi na toto 
téma pouze a jen v případě, že rodič 
nedonošeného novorozence tento roz-
hovor vyvolá.

DÁREK PRO VAŠE NOVÉ VNOUČE? 
JASNĚ!
Prarodiče jsou známí tím, že svá vnou-
čata obdarovávají dárky. I předčasně 
narozené děti si to zaslouží. Nebojte se 
vnoučátku něco darovat. Jen je třeba se 
dobře zamyslet nad tím, co to bude.

• Oblečení pro předčasně narozené 
děti. Hezký obleček třeba na cestu 
domů koupíte už v těch nejmenších 
velikostech. Jako pro panenky! Mrkně-
te třeba na s Nedoklubkem spřátelený 
obchod www.dvojcatka.cz.

• Pokud je to na oddělení neonatologie, 
kde vaše vnoučátko leží, možné, pořiď-
te malé plyšové zvířátko. Jste-li manu-
álně zruční, vyrobte ho. Například háč-
kované chobotničky do inkubátorů 
jsou terapeutickou pomůckou – mů-
žete jednu takovou uháčkovat klidně 
do domácí postýlky, kde na vnoučátko 
počká.

• Kniha je vždy dobrým dárkem. Da-
rujte takovou, ze které mohou rodiče 
číst dětem v inkubátoru. Co třeba 
naše Pohádky pro miminka do dla-
ně? Zakoupíte je na našem e-shopu 
www.nedoklubko.cz/obchudek.

• Rodičům jistě udělá radost třeba 
dárková poukázka do nemocniční 
restaurace, kantýny, kavárny. Tam na-
bírají sílu a energii do dalšího boje.

• Z ranku praktických dárků by mohla 
být třeba speciální podprsenka pro 
odsávání mateřského mléka Medela, 
tzv. hands free, pro maminku. S odsá-
vačkou se již seznámila. Teď je na čase 
jí odsávání mateřského mléka ulehčit.

Tomášek 23 + 4 t. t., 490 g s dědou

Děda s vnoučetem 25 + 6 t. t., 700 g



Prověřená ochrana pro miminka i maminky 

Bepanthen Baby je kosmetický přípravek. 

Klinicky 
testováno 
- pomáhá chránit 
před vznikem 
opruzenin 

Prodyšná 
ochranná vrstva 
udržuje pokožku 
zdravou

Hydratuje 
a přirozeně 
regeneruje 
pokožku

www.bepanthen.cz

SEBEVĚDOMĚ ŽIVOTEM

S panthenolem (provitamínem B5) pro profesionální péči o zadeček a bradavky. Prodyšná ochranná vrstva poskytuje účinnou 
a dlouhodobou ochranu před zarudnutím a podrážděním, přirozeně regeneruje a hydratuje namáhanou pokožku.

Bez barviv a parfemace.
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Nedoklubí babička: S vděčností 
vzpomínáme na všechny sestřičky, 
lékaře a ostatní odborníky,  
se kterými jsme se setkali
Karla Uherková je koordinátorkou Ne-
doklubka hned pro několik nemocnic na 
jižní Moravě. Je nedílnou součástí týmu 
Nedoklubka. Do tohoto čísla našeho ča-
sopisu rozhodně patří! Proč? Nejen že je 
sama předčasně narozená, ale je babič-

kou holčičky, která se narodila s porodní 
hmotností 900 gramů. Jak vzpomíná 
na chvíle, kdy se její maličká vnučka 
narodila?

Kájo, tak jak?  Co ty a předčasný 
porod?

Peťo, já sama jsem se narodila předčas-
ně! Jsem dřívější ročník, v té době nějaká 
diagnostika před porodem nebyla téměř 
žádná. Když se miminko narodilo před-
časně, pátrání po příčinách neexistovalo. 
Hledělo se jen na to, aby miminko pře-
žilo… I když možnosti zdravotníků byly 
mnohem menší než dnes.

Víš, v jakém měsíci jsi se narodila a ko-
lik jsi vážila?

Narodila jsem se v 7. měsíci, vážila 
jsem asi 1 800 gramů, to už si mamka 
moc nepamatuje. Jednoho dne jí pro-
stě odtekla plodová voda a už jela do 
porodnice…

Nevíš, jestli něco nasvědčovalo tehdy 
tomu, že se narodíš dříve? Těhotenství 
tvé maminky probíhalo normálně?

Ano. Vyvíjela jsem se naprosto nor-
málně. Těhotenství mojí maminky bylo 
bez jakýchkoliv potíží.

Co potom, 
když jsi byla 
těhotná? 
A pak pří-
chod tvých 
vnoučátek?

Rovněž obě 
moje těhoten-
ství probíhala 
normálně. Děti 
jsem porodila 
v termínu. Také 
první tři vnou-
čátka jejich 
maminky do-
nosily do ter-

mínu porodu… Stala jsem se babičkou 
Aničky a jejího brášky Ondráška. A pak 
také babičkou Lukáška… Po dvou letech 
jsme k Lukášovi v rodině čekali další mi-
minko, holčičku.

A jak to s porodem bylo tehdy?
Termín porodu byl určen na srpen 

a všichni jsme se moc těšili. V dubnu 
začala ale maminka slabě krvácet Podle 
lékařů však bylo vše pod kontrolou a mi-
minko bylo v pořádku.

Tuším správně, že se to ale pokazilo, 
Kájo?

Ano. Bohužel… Při jedné z běžných 
kontrol začala snacha více krvácet a lé-
kaři ji hospitalizovali v Uherském Hra-
dišti. To bylo ve čtvrtek. V pátek rychle 
podávali kortikoidy a převáželi snachu 
do Zlína. Diagnóza zněla: placenta pre-
via. Následovala další dávka kortikoidů 
a brzy poté akutní císařský řez.

Jak velké tvoje maličké vnoučátko 
bylo?

Vnučka se narodila ve 26 + 5 týdnu 
a vážila 900 gramů. Psal se rok 2015…

Vzpomínáš si, jaké byly první prognó-
zy lékařů?

Pan primář Macko synovi řekl, že mi-
minko je opravdu velmi nezralé, ať po-
čítají s možnými komplikacemi. Ale jak 
rychle všechno pochopit, jak takovou 
věc vstřebat? Je to pro rodiče opravdu 
těžké…

Musíme říci, že ty už jsi tehdy působila 
v Nedoklubku. Jak jsi se vlastně k orga-
nizaci Nedoklubko dostala?

K Nedoklubku mě přivedlo nejprve 
pletení malinkých ponožek… Potom 
přišla nabídka koordinace ve Zlíně. Ta 
možnost pomáhat a podporovat rodiče 
a celé rodiny těch nejmenších miminek 
mě nadchla.

Je pravda, že ty jsi jednou z nejdé-
le v organizaci působících koor-
dinátorek. Jak dlouho jsi vlastně 
v Nedoklubku?

Peťo, dlouho. Už od listopadu roku 
2010!

Vraťme se ale zpátky do doby, kdy se ti 
narodila maličká vnučka. O předčasně 
narozených dětech jsi už mnohé vědě-
la. Pomáhalo ti to tehdy?

Člověk si bláhově myslí, že po návště-
vách u maminek jako koordinátorka Ne-
doklubka chápe, jak se rodina cítí, když 
přijde neočekávaně takový drobeček. 
Ale omyl! Nevěděla jsem vůbec nic!

Vzpomeneš si, jaké to z počátku bylo? 
I když chápu, že vzpomínky nejsou 
příjemné…

Naše Anetka se místo v srpnu narodila 
2. května. Byla tak malinká, tolik jiná než 

rozhovor
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ti moji ostatní vnoučci. Ale moc šikovná! 
Tolik se snažila!

Kájo, kdy jsi mohla ty – jako babička – 
poprvé svou novou vnučku vidět? Byla 
ses za ní podívat na oddělení? Mohla 
jsi ji třeba klokánkovat?

Já jsem Anetku viděla až po několika 
týdnech. Bála jsem se vzít ji jenom do 
náručí, spoléhala jsem na pevnost za-
vinovačky, měla jsem obrovský strach, 
abych jí třeba neublížila. O to víc jsem si 
ji užívala později. Když byla z nemocnice 
doma, snažila jsem se využít každou 
chvilku, kdy bych ji mohla mít u sebe. 
Hlídala jsem ji často a ráda. Měla tako-
vou zvláštnost, že neusnula bez přikryté 
hlavičky. Tak látková plenka, šátek, peři-
na, cokoli na hlavu. Já jsem chodila a ve 
strachu, aby se neudusila, jsem to vše 
sundávala. Za chvíli však byla zachumla-
ná zase…

Co tvůj muž, dědeček maličké Anet-
ky, jak situaci prožíval? Vnímal také 
strach o svou novou vnučku?

Mého muže role dědečka moc změ-
nila. K lepšímu. Nikdy nezapomenu, jak 
pyšně si vykračoval s kočárkem a my 
jsme jej tajně pozorovali oknem. Je to 
myslivec a velký milovník přírody a moc 
rád dětem povídá o zážitcích v lese. Když 

se narodila 
Anetka, ne-
chtěl jít do ne-
mocnice a byl 
úplně v šoku. 
Zrovna včera 
jsme o tom 
mluvili a řekl, 
že vůbec ne-
chápal, jak z ta-
kového uzlíku 
může vyrůst 
velký člověk.

Při pohle-
du na video 
a fotky nemohl 
pochopit práci 
lékařů a sestřiček. Zato když malinko po-
vyrostla a začala se usmívat a reagovat, 
teprve to byl ten správný moment sblí-
žení. Strach měl ale pořád veliký.

Anetka bojovala statečně. Vyskytly se 
nějaké zdravotní komplikace?

Po měsíci začaly potíže se střívky. Ná-
sledoval rychlý převoz do Brna, protože 
vnučka byla v ohrožení života. Vzhledem 
k nekróze střev musela Anetka prodělat 
několik operací. Lékaři byli nuceni od-
stranit postižené střevo a provést stomii. 
Stomie se mohla zanořit zpět až po 
zahojení.

Maminka Veronika 
jezdila každý den do 
Brna, trávila co nejvíc 
času u inkubátoru, těšila 
se pohledem na naši 
princeznu. Povídala jí 
o novinkách doma, jak 
se na ni těšíme, co jí 
vzkazuje bráška Luká-
šek. Nám doma potom 
ukazovala fotky a říkala 
o každé novince, o kaž-
dém přibraném gramu. 
Každá drobnost, třeba 
i to, že měla na sobě 
krásné fialové šatičky, 
nám udělala velkou 
radost. I sebemenší po-
krok v léčbě byl velkým 
hnacím motorem pro 
další dny.

Napadá mě: Jak jsi 
se snažila Anetči-
ným rodičům situaci 
ulehčit? Přeci jen jsi 

z Nedoklubka věděla co a jak, takže 
informace jsi pro ně nějaké asi měla. 
Zkoušela jsi nabídnout praktickou po-
moc? Měla jsi potřebu být v tyto těžké 
týdny užitečná?

Když byla Verunka v porodnici, poslala 
jsem jí tehdejší Nedoklubí Pohádky pro 
kulíšky. To byla první knížka pohádek 
Nedoklubka. Měla k dispozici letáky 
a tiskoviny, ale zdaleka nebyly tak po-
drobné a informativní, jako jsou dnes, 
jestli rozumíš. Snažila jsem se být pozitiv-
ní, ale strach o Anetku jsem měla veliký. 
Vím, jak Verunka nesnášela takové ty 
řeči: neboj se, ona vyroste, všechno bude 
dobré… Svoji pomoc jsem spíše obra-
cela na hlídání Lukáška, aby ona mohla 
v klidu jezdit do Brna za Anetkou a táta 
chodit do práce.

Kdy si syn se snachou mohli Anetku 
odvézt domů?

Vnučka byla propuštěna po třech mě-
sících s váhou 2,5 kg. Odváželi si ji šťastní 
domů. Její starší bráška Lukášek dostal 
funkci nejdůležitější: Stal se tělesným 
strážcem malé Anetky na cestě domů.

Ulevilo se vám všem? Jaké jsi tehdy 
měla myšlenky – jako babička?

Říkala jsem si: Takový malinký uzlíček, 
tolik strachu z každého dne! A před 
námi ještě dlouhá cesta.

Jak byla Anetka krmena?
Její maminka se snažila celou dobu od-

stříkávat mléko, aby mohla Anetku kojit. 
Později to ale bohužel nebylo možné, 
Anet musela dostávat speciální výživu 
vzhledem k onemocnění zažívacího 
traktu.
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Nastal tedy každodenní boj nejen s kr-
mením, ale navíc trápení s „vojtovkou“.

Pravidelně se opakující rituál – krmení, 
přebalování, cvičení, každodenní kolotoč 
s velkou vírou v dobrý konec.

Jaký byl Anetčin zdravotní stav po 
propuštění?

Při návštěvě MUDr. Severy v Novém 
Městě na Moravě byla Anetce diagnos-
tikována lehká levostranná hemiparéza. 
Bylo nám doporučeno další cvičení a zá-
roveň pobyt v lázních v Klimkovicích. 
Tak se z naší malé stala v 15 měsících 
lázeňská pacientka. Díky všem procedu-
rám se podařilo nožičku zpevnit a Anet-
ka začala zkoušet první krůčky. Měla 
z toho ohromnou radost a nám tekly 
slzy štěstí… Ťapkala nejprve s oporou 
a v 18 měsících následně vykročila popr-
vé úplně sama.

Velkou zásluhu na pozitivním vývoji 
má jistě tvá snacha, že? Vnímáš to tak?

Jednoznačně! Pravidelné, poctivé cvi-
čení, její neústupnost, naprosté respek-
tování všech doporučení zdravotníků. 
To vše pomalu přinášelo první výsledky. 
Lékaři při kontrolách velmi chválili.

Bylo moc krásně vidět, jak ti starší, 
vnučka a vnoučci, při hrách berou Anet-
ku mezi sebe a jak ona se moc snaží, aby 
se jim vyrovnala.

Po roce si pobyt v lázních zopakovala 
a podle personálu odjížděla naprosto 
v pořádku. Tolik radosti! Tolik štěstí!

Měla jsi strach Anetku hlídat, povozit 
ji v kočárku? Nebo jsi ji vnímala stejně 
jako předešlá vnoučata? Zajímá mě, 
zda vztah babičky k vnoučeti může 
ovlivnit, že jeho zdravotní stav při 

narození 
není ideální. 
Narážím tím 
na fakt, že 
možná pra-
rodiče ovliv-
ní prožitý 
strach…(?)

To víš, 
Peťo, že jsem 
zpočátku 
měla strach 
ji hlídat. 
Postupem 
času jsem 
si tak nějak 

zvykla, to když byla větší. Věděla jsem, že 
je v pořádku, stravu pečlivě hlídala ma-
minka. No a tak jsme spolu mohly být 
pořád častěji.

Řekla bych, že nejhorší bylo období 
těch prvních šesti měsíců. Někdy se 
stává, že předčasně narozené dítě je v ro-
dině před ostatními vnoučátky protežo-
vané, zvýhodňované.

U nás to tak nebylo. Od začátku jsme 
ji brali sice jako nejmenší, ale ve smyslu 
nejmladší, ale to bylo všechno. Ti tři 
ji brzo brali mezi sebe, a tak od nich 
pochytila i všechny ty správné rošťárny 
a nezbednosti.

Dost často, hlavně 
teď, když nastoupila do 
školy, na tu dobu vzpo-
mínáme. Dívám se na 
fotky a ani se nechce 
věřit, že z toho mikro-
dítěte je školačka!

Jak to šlo Anetce dál?
Když bylo Anetce 

2,5 roku, nastoupila na 
zkoušku do soukromé 
mateřské školky. Velice 
dobře si zvykla a ve 
třech letech přestoupi-
la do „normální“, státní 
školky. Moc šikovně 
si rozvíjela všechny 
dovednosti. Ráda 
kreslila, zpívala, stavěla 
z kostiček.

Od září letošního 
roku je z našeho před-
časňátka školačka. 
Na tělíčku má několik 
jizev, jak sama říká: 
To bylo, když jí pan 

doktor zachránil život. Má to v hlavičce 
srovnané. Šla do školy s ročním odkla-
dem, ale od brášky už umí počítat, psát 
tiskacími písmeny. A miluje fotbal! Hraje 
v žákovské přípravce, nahrává, střílí góly.

Kájo, bereš ji někdy na Nedoklubí pře-
dávání s sebou?

Jasně! Vždycky než jdeme, se ptá, jestli 
tam bude i ten náš pan doktor. Vždy pak 
po sobě s panem primářem Mackem 
pokukují… Ano, pan primář už navždy 
bude ten náš.

Co bys nám řekla závěrem jako babič-
ka předčasně narozeného dítěte?

Zkušenost s předčasným porodem je 
nepřenosná. Ani nejlepší články a různá 
pojednání člověka na tuto situaci nepři-
praví. I naši rodinu narození Anetky vel-
mi utužilo a sblížilo. Každé deko na váze, 
nový úsměv, první lezení, první krůček… 
všechno jsme sledovali a i ti malí se ptali, 
co je nového, jak se má Anetka.

My dospěláci jsme čekali na každý vý-
sledek kontroly. My prarodiče zvlášť. Po 
prožitých zkušenostech s dětmi i vnou-
čátky jsme byli neskutečně šťastní a jsme 
dodnes. S vděčností vzpomínáme na 
všechny sestřičky, lékaře a ostatní odbor-
níky, se kterými jsme se setkali.



Více info zde:

     Péče
o novorozence

         jako nikdy dříve
            Nové vyhřívané lůžko Dräger Babyroo

 Dräger Babyroo TN300|Draeger
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Neonatologická sestra  
prarodičům
Milí prarodiče,

jsme si vědomi, že v současné chví-
li procházíte nelehkým obdobím po 
předčasném narození svého vnoučátka. 
Rádi bychom vám ulehčili alespoň ně-
které chvíle na této vaší cestě, dali vám 
možnost zapojit se do celého procesu 
a byli vám průvodci k pozitivnímu konci 
nebo spíše začátku sdílení chvil se svým 
vnoučátkem.

Od jakého bodu tedy začít? Někteří 
z vás toto téma řeší či jste řešili před 
porodem, kdy se maminka ocitla na 
rizikovém oddělení, ostatní třeba až od 
porodu, ke kterému nečekaně došlo. 
Žádná z těchto chvil není vůbec jedno-
duchá a vyrovnat se s touto skutečností 
nějakou dobu trvá, pro vás je to o to 
složitější, že se strachujete nejen o před-
časně narozené miminko, ale též o ma-
minku a tatínka tohoto děťátka. Vaše 
role je však jednou z nejdůležitějších, 
a to proto, že dodáváte naději, podporu 
a slova útěchy právě rodičům, kteří jsou 
unaveni a vyčerpáni celou situací, péčí 
o nezralého novorozence a též strachem 
z budoucnosti, jak se miminku bude da-
řit, zda všechno zvládne a jak to zvládne 
celá rodina.

Prarodiče se mnohdy ptají, jak mohou 
pomoci, co mají dělat, jsou bezradní 
a jen málokdo se zabývá právě vašimi 
pocity. Pokusíme se vám nastínit, co vše 
můžete udělat jak pro miminko, tak pro 
rodiče nezralých novorozenců.

PODPORA MAMINKY A TATÍNKA
Je důležité vědět, že jednou z prvních 
myšlenek maminky po předčasném po-
rodu (mnohdy ještě před ním v případě 
komplikací a riziku brzkého porodu) je 
pocit viny, že nedonosila své dítě. Ma-
minka přemýšlí o tom, co udělala špatně, 
zda nedělala příliš mnoho nebo naopak 
příliš málo, připadá si bezcenná a ne-
schopná, obviňuje se, že právě ona může 
za předčasný porod. Je velmi těžké při-
jmout fakt, že se tato událost přihodila 
a že to není maminky nebo tatínka vina. 
V tomto případě jste vy velikou oporou 
a podporou celé rodiny. Ukažte rodi-
čům, že za nimi stojíte, že jste si vědomi 

faktu nelehkosti celé situace, ale že vše 
zvládnete společně. Víme, že za rodiči 
stojíte, řekněte jim to slovně, dejte jim 
najevo, že s vámi mohou počítat a vy jste 
ta opora, kterou mají. Nesnažte se však 
brát na sebe celou tíhu situace, důležitá 
je spolupráce celé rodiny. I vy máte své 
limity a je důležité nastavit si hranice 
od počátku. Pomozte rodičům filtrovat 
otázky ohledně předčasně narozeného 
miminka, které ne vždy jsou schopni 
zpracovávat a zodpovídat, protože je to 
pro ně velmi náročné. Jste totiž ti, které 
budou všichni poslouchat a respektovat.

MOHU PŘEDČASNĚ NAROZENÉ 
MIMINKO VIDĚT?
Toto je častá otázka všech prarodičů. 
Odpověď je velmi jednoduchá. Ano. 
Můžete. Jediné, co vás může zastihnout 
a proč byste nemohli na oddělení zajít, 
je hygienicko-epidemiologický režim 
oddělení v období zvýšeného výskytu 

virových onemocnění. Toto je pochopi-
telné, jelikož se personál snaží zabránit 
vyšší nemocnosti nejen vašich dětí, ale 
též personálu, který by následně nemohl 
na jednotce pracovat, a ohrozilo by to 
její provoz. Prosím, buďte v tomto směru 
trpěliví, návštěvy vám budou umožněny, 
jakmile to zase provoz a situace dovolí.

CO DĚLAT, KDYŽ PŘIJDU 
NA NÁVŠTĚVU?
Každé oddělení neonatologie má nějaká 
pravidla, prosím, respektujte je, jsou zde 
pro ochranu vašeho předčasně narozené-
ho vnoučátka. Obecně však platí násle-
dující pravidla. Důležitá je snaha o udr-
žení klidu a ticha na oddělení a v okolí 
inkubátoru či postýlky nebo výhřevného 
lůžka, na oddělení se snažte šeptat nebo 
mluvit potichu, neklepejte na inkubátor, 
potichu zavírejte a otevírejte dvířka pro 
ruce – tyto zvukové vjemy mohou mi-
minko rušit a způsobit jeho nestabilitu. 

slovo odborníka

Mgr. Zuzana 
Tomášková
Po střední škole začala studovat vyšší 
zdravotnickou školu, obor diplomovaná 
dětská sestra. Během studia se jí zalíbilo 
na praxi na oddělení ARO pro nedono-
šená miminka a to určilo směr, kterým se 
vydala. Prošla specializačním vzděláváním 
v intenzivní péči v neonatologii, když za-
počala svou sesterskou kariéru v Thoma-
yerově nemocnici. Následně se jí naskytla 
možnost odjet do zahraničí, kde setrvala 
dlouhých 8 let. V Saúdské Arábii pak pra-
covala jak u lůžka, tak i jako klinická sestra 
specialistka a vrchní sestra na neonatologických odděleních JIRP/ARO. Během 
svého pobytu v zahraničí vystudovala bakalářský obor ošetřovatelství a dále do-
studovala magisterský obor sestry specialistky v neonatologii na zahraniční uni-
verzitě v UK. V roce 2017 se přestěhovala zpět do České republiky, kde pracuje 
jako sestra školitelka v Praze v perinatologickém 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 vývojo-
vou péči v neonatologii, je velmi aktivní ve výuce neonatologické problematiky, 
stále si zvyšuje své znalosti napříč ošetřovatelstvím v neonatologii a samotným 
oborem neonatologie. Jedním z jejích zájmů je novorozenecká ventilace a rov-
nost ošetřovatelského a medicínského personálu a jejich týmová práce.
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Jestliže je miminko v inkubátoru přikryto 
přehozem nebo má přes hlavičku ně-
jakou deku či jinou bariéru proti nad-
měrnému světlu, odstraňujte tyto věci 
pomalu a postupně, aby si miminko při-
vyklo jiné intenzitě světla. Na miminko si 
můžete též sáhnout, jestliže je to v dané 
situaci a stavu miminka možné, nicméně 
miminko nehlaďte stejně jako donošená 
miminka, ale pouze na něj položte dlaň. 
Plošný pohyb je v tuto chvíli daleko pozi-
tivnější na rozdíl od hlazení, které může 
předčasně narozené miminko přesti-
mulovat. Jestliže budete mít možnost si 
miminko pochovat, prosím, vyvarujte se 
použití silných parfémů, mohou ovlivnit 

i dýchání miminka. Nemějte strach, rodi-
če nebo zdravotníci na oddělení vám ve 
všem pomohou.

CHCI POMOCI I MIMINKU, 
ALE NEVÍM JAK
Nedonošené miminko má na jednotce 
intenzivní a intermediární péče vše, co 
potřebuje, ale určitě je možné domluvit 
se s maminkou na nákupu nějaké hračky, 
kterou může mít miminko v inkubátoru 

(nejlépe pratelné nebo otíratelné). Mů-
žete nakoupit malinké oblečky, které 
bude miminko potřebovat, a různé další 

podpůrné drobnosti. Mnoho babiček 
háčkuje hračky či oblečky, i toto je vari-
anta, kterou máte.

Dalšími možnostmi je zapojení se do 
projektů, které pořádají rodičovské or-
ganizace pomáhající rodinám předčasně 
narozených dětí.

Babičky a dědečkové posílají  
vzkazy, jaké měli pocity
Dobrý den, zasílám vám fotky 
našich babiček a dědečků, pradě-
dečka a prababičky naší Anežky, 
která se narodila v srpnu 2020 ve 
32 + 2 týdnu s váhou 1 860 gramů 
a 42 cm. Babičky a dědečkové po-
sílají vzkazy, jaké měli pocity.
Děda Martin: „Nepopsatelné 
štěstí.“
Babička Léňa: „Pocit úplně nebes-
ký držet takové štěstíčko v náručí.“
Babička Renča: „Byla jsem ne-
dočkavá a natěšená, až si Anežku 
pochovám, pak jsem byla obležena 
něžností, jako když jsem chovala 
poprvé svoje děti.“
Děda Péťa: „Něžný pocit držet tak 
maličkou vnučku.“
Praděda Pavel: „Když jsem se 
dozvěděl, že se mi narodila první 
pravnučka, byl jsem na cestě na 
dovolenou… Byl jsem z toho ne-
smírně šťastný a taky jsem ji pak 
pořádně zapil! A když jsem ji držel, 
bál jsem se, jak byla maličká… 
Jsem moc šťastný, že ji máme.“
Prababička Eliška: „Byl to hezký 
pocit, bála jsem se, abych ji špatně 
nechytla, a vyvolalo to ve mně 
vzpomínky právě na maminku 
pravnučky, jak jsou si holky tak 
podobné.“

vzkazy

Ukažte rodičům, že za nimi stojíte, že 
jste si vědomi faktu nelehkosti situace.
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Staniční sestřička z neonatologie:  
Milí prarodiče, jste ti nejbližší 
a děkujeme za to, že jste!
Mgr. Marcela Pumprlová pracuje jako 
staniční sestra Jednotky intenzivní a re-
suscitační péče v nemocnici Tomáše Bati 
ve Zlíně. Zeptali jsme se jí, zda jsou pra-
rodiče na jejím oddělení vítáni a také na 
to, jestli mohou klokánkovat. A nejen na 
to. Babičky a dědečkové, vejděte…

Rodič není návštěva, patří k miminku 
a přístup k němu má bez omezení. 
Jak je to ale s právem prarodičů na 
návštěvu u miminka v inkubátoru? 
Mohou se babička s dědou přijít na 
vnoučka podívat?

Ano, k nám na jednotku intenzivní 
a resuscitační péče mohou prarodiče 
přijít navštívit své vnouče. Prarodiče při-
chází na oddělení většinou v doprovodu 
jednoho z rodičů dítěte. Pokud prarodi-
če nemohou přijít, umožníme, aby své 
vnoučátko sledovali pomocí kamery.

To je skvělé! To funguje jak? Kamera je 
stále zapnutá…?

Ne ne. Kamera se zprovozní v předem 
domluveném čase a babička s dědečkem 
tak mají možnost sledovat své vnouče 
při péči sestřičky.

Možná se někteří prarodiče zlobí, že 
nemohou hned své maličké vnoučátko 
navštívit… Uklidníte je?

Ano, nastávají občas takové situace, ale 
vše je jen o vlídné a empatické komuni-
kaci. Důležité je prarodičům vysvětlit, že 
jejich vnoučátko v tento moment potře-
buje naši intenzivní péči a jakmile to bude 
možné, mohou za svým vnoučkem přijít.

Co klokánkování? Může babička (dě-
deček) klokánkovat? Umožňujete jim 
to – a je to vhodné, nebo to spíše z ja-
kéhokoliv důvodu nedoporučujete?

Vždy dáváme přednost klokánkování 
rodičům dítěte, ale pokud rodiče z ja-
kéhokoliv důvodu nemohou, například 
maminka dítěte je na JIP, otec s druhým 
dítětem doma, těch důvodů může být 
spousta, nabídneme tuto příležitost 

prarodičům. Vnouče může v náručí ba-
bičky nebo dědečka zažít dotek plný lás-
ky. Jsou to momenty, které si prarodiče 
pamatují navždy.

Jaká je vaše zkušenost: Prožívají rodi-
če rodičů předčasně narozených dětí 
jejich nelehký start do života? Dá se to 
vůbec nějak zobecnit?

Narození nedonošeného nebo nemoc-
ného dítěte, které potřebuje intenzivní 
péči, je pro celou rodinu velmi náročná 
a mnohdy stresující situace. Prarodiče 

nejsou připraveni na to, že jejich vnouče 
nebude za pár dnů doma, ale že bude 
nějaký čas trávit v inkubátoru. Je to 
místo, kde žádná babička ani dědeček 
nechtějí vidět své vnoučátko. Jejich první 
dotek a pohlazení jsou doprovázeny 
roztřesenýma rukama a bušícím srdcem. 
A naše podpora je zde velmi nezbytná.

Komunikace s prarodiči vyžaduje 
velkou dávku lidskosti, trpělivosti a do-
statečný příjem informací. Věřím, že mít 
informace snižuje pocit napětí a úzkosti 
a posiluje důvěru.

rozhovor

Mgr. Marcela 
Pumprlová
Je absolventkou Fakulty zdravotnických 
věd Univerzity Palackého v Olomouci 
a magisterského studijního programu 
na Lékařské fakultě Ostravské univerzity 
v Ostravě. Pracuje na novorozeneckém 
oddělení Perinatologického centra Krajské 
nemocnice T. Bati ve Zlíně jako staniční 
sestra Jednotky intenzivní a resuscitační 
péče. Poskytuje podpůrnou a paliativní 
péči v prostředí intenzivní neonatologie. 
Vede kurzy kardiopulmonální resuscitace 
pro novorozence.

MUDr. Jozef Macko, Ph.D., primář neonatologického oddělení KNTB Zlín:
„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 spolehnout, obrátit se na něj, požádat jej o pomoc.

Známe se velmi dlouho, myslím, že mohu říct, že je nejen pro mne, ale pro 
oddělení jako takové 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 kolegy-
ně, a přestože je pracovně velmi vytížená, zůstává vlídným a laskavým člověkem.

Jsem velmi rád, že právě Marcela vede kolektiv na JIP, je spolehlivá, velmi krea-
tivní, vzdělává se kontinuálně, snaží se prezentovat naše oddělení navenek. Je ko-
munikativní 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 ta-
kového člověka ve vedoucí funkci.“
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Musíme také říct, že může nastat si-
tuace, kdy prarodič zastupuje rodiče 
zcela a přebírá péči o miminko. Setká-
váte se s tím?

Je to tak. Někdy se může stát, že na-
stane situace, kdy se prarodiče stávají 
pečovateli a nahrazují rodiče nebo jsou 
ku pomoci rodičům, kteří pečují o své 
děťátko v inkubátoru. Takového prarodi-
če naučíme vše, co učíme rodiče.

Přijdou i situace nejtěžší… Co v té 
chvíli prarodič?

Máte pravdu, někdy jsou prarodiče 
součástí rozhovorů při sdělování zá-
važné diagnózy. Tehdy jsou pro rodiče 
nesmírnou oporou v těchto těžkých 
chvílích…

Co byste vy, jako někdo, kdo 
pečuje o předčasně narozená 

miminka, vzkázala prarodičům 
nedonošeňátek?

Milí prarodiče, jste ti nejbližší a děku-
jeme za to, že jste. Jste pro vnoučátka 
a jejich rodiče velkou energií. Vaše objetí 
se svými dětmi a láskyplný dotek v inku-
bátoru jsou velmi posilující a znamenají 
pocit bezpečí a jistoty. Jste důležitou sou-
částí a jakýkoliv kontakt je velmi důležitý. 
Děkujeme za vaši odvahu a statečnost!

Vladimír Adamovský – dědeček 
dvojčátek Kačenky a Danečka, 
narozených ve 31 + 2 týdnu těhotenství
Během těhotenství mé 
dcery jsme si nepřipou-
štěli žádné obavy a těšili 
jsme se na narození dvoj-
čat. Věděli jsme, že to 
je holčička a chlapeček. 
Moc jsem to dceři přál 
a viděl jsem, jak zodpo-
vědně těhotenství bere. 
Krátce před tím, než dce-
ra otěhotněla, bohužel 
přišla o maminku, a tak 
jsem cítil velkou zodpo-
vědnost a snažil jsem se jí 
vynahradit fakt, že už má 
jen mě – tátu.

Těhotenství jsem s ní 
skutečně hodně prožíval 
a snažil jsem se ji pod-
pořit a pomoci, jak jen to šlo. Dokonce 
jsem jí vařil hutné „těhotenské polév-
ky“.  Výhodou bylo, že jsem byl již 
v důchodu a pracoval jsem pouze příle-
žitostně… Vše se zdálo být v pořádku…

Z ničeho nic začala krvácet a následně 
chlapci odtekla plodová voda. Dcera 
byla hospitalizována v porodnici a po 
podání kortikoidů na plíce miminek 
následoval porod. V sedmém měsíci, 
přesně ve 31 + 2 týdnu těhotenství, 
přišla na svět Kačenka s porodní váhou 
1 260 gramů a Daneček s 1 720 gramy. 
Samozřejmě, že byli umístěni do inkubá-
torů, ale hned další den už dokázali oba 
dýchat sami!

Dcera měla ale bohužel problém s in-
fekcí, a tak několik dní k dětem nesměla. 
To bylo pro ni velmi, velmi těžké. I já 
jsem se, musím přiznat, bál v tu chvíli 
spíše o dceru něž o děti. Věděl jsem, že ty 
jsou pod neustálým dohledem lékařů… 
Moc mne ale trápilo, když jsem viděl 
dceru, která byla odtržena od miminek, 
bylo to pro ni velmi psychicky náročné.

Na dvojčátka jsem se byl podívat hned 
druhý den po porodu. Doktoři je chválili, 
viděl jsem, že už dokonce sama dýchají. 
To mne velmi uklidnilo a věřil jsem, že 
svůj boj vyhrají. Personál Fakultní Tho-
mayerovy nemocnice v Praze byl skvělý! 
Dokonce mi nabídli podívat se na děti, 

když byly ještě v inku-
bátorech na JIP, což byl 
pro mě krásný a velký 
zážitek. Všichni byli moc 
hodní a milí!

Po pár dnech se vše 
začalo obracet k lep-
šímu. Dceru umístili 
k dětem, a tak byla 
určitě tou nejšťastnější 
maminkou a její muž 
tím nejšťastnějším 
tatínkem na světě. No 
a samozřejmě i já mám 
radost, že mám krásná 
a zdravá vnoučátka – 
dvojčátka, která někdy 
dokonce sám hlídám. 
Uhlídat takové dvě děti 

není vůbec jednoduché. Ale našel jsem si 
na tom i pozitiva – například jsem zjistil, 
že krmit dvě děti naráz je jednodušší. 
Jednomu dáte porci do pusinky, druhé 
mezitím žvýká a polyká – jde to „jak na 
drátku“, jak se říká. Víte, jsem typ člově-
ka, který si spíše pamatuje ty hezké věci 
a ty špatné úspěšně zapomíná… Tedy 
i z předčasného porodu svých vnoučat si 
pamatuji spíše ty okamžiky veselé…

Chtěl bych vzkázat všem, kteří si tím 
nyní procházejí, ať již jako rodiče, nebo 
prarodiče, v životě člověka potkají různé 
situace, ale když se k tomu postavíte sta-
tečně, jste na blízku svým nejbližším, dá 
se vše zvládnout. A je to pak velká radost!

příběh
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Dědeček předčasně narozené 
Barunky: Posílejte sílu a věřte svému 
dítěti a přes něj i svému vnoučátku
Karel je tátou. Karel má dceru. Karel je 
také dědou. Má předčasně narozenou 
vnučku. To nejsou věty ze slabikáře, to 
je úvod k otevřenému rozhovoru o tom, 
jaké to je být tátou ženy, která předčasně 
porodila. Jaké pocity zažívá 
děda při pohledu na svou 
předčasně narozenou, ma-
ličkou vnučku? Jak Karel 
říká: „Byl to guláš emocí!“

Kájo, jaké to je – být 
dědečkem?

Je to krásný, velice in-
tenzivní pocit. Myslím tím 
hlavně to vnímání faktu, že 
maminkou vnučky nebo 
vnuka je milovaná dcera. 
Tátové mají celoživotně 
svoje dcery jako princezny 
a mají potřebu je opatro-
vat a chránit bez ohledu 
na jejich věk…

Každý dědeček je taky 
tátou: Je v tom rozdíl, být 
dědou a být tátou?

Vlastně nedokáži rozdíl 
přesně popsat. Jsem tátou 
dvou dospělých dětí, Ane-
tky a Káji. K tomu mám 
ještě osmiletého synka Jiří-
ka. A nyní už rok krásnou 
vnučku Barunku. Zásadní 
rozdíl vnímám v množství 
strachu, vlastně se bojíte 
o milovanou holčičku (dceru) a sou-
časně o milovanou vnučku. Nic na tom 
nemění ani fakt, že vím, jak má Barunka 
skvělého tátu a dcera muže.

Vaše vnučka Barunka se narodila 
předčasně. Na co děda myslí, když sly-
ší, že se jeho vnoučátko narodilo dříve, 
než mělo? Jaké jsou první emoce?

Veliký strach a obava, ale současně 
nezlomná síla a chuť podporovat dceru. 
A také obdiv, když vidíte, jakou má dcera 
sílu, a cítíte její téměř hmatatelnou lásku. 

Byl to guláš emocí! Bojíte se radovat, ale 
dojetí vás válcuje. Pere se ve vás, zda se 
máte víc bát o tu maličkou bytost, nebo 
o dceru. Vlastně myslíte jen na ně a na 
to, jak jim poslat sílu.

A co pak, když to člověk vstřebá? Ta-
tínci situaci velmi prožívají. Co dědeč-
ci…? Jaká byla konkrétně vaše reakce?

Nebylo to jednoduché, ale díky in-
formacím, které mám z Nedoklubka, se 
to dalo zvládnout. Hodně jsem o tom 
mluvil s Lucií Žáčkovou, ředitelkou orga-
nizace, a také s koordinátorkou Andreou 
Dohnalovou… Když na to vzpomínám, 
vlastně mi často odpověděly na otázku 
dřív, než jsem ji položil.

Myslím, že jsem dost realista, tak jsem 
se hlavně snažil zachovat klid pro případ, 

kdyby to náhodou nedopadlo dobře, 
abych dokázal být pro dceru a jejího 
partnera největší možnou oporou.

Kdy jste si dovolil se radovat?
V momentě, kdy při-

cházející informace byly 
pozitivní, dovolil jsem si 
konečně radovat se a uží-
vat si novou roli dědy.

Vzpomenete si na prv-
ní moment, když jste 
vnoučátko viděl na 
vlastní oči? Co to s vámi 
udělalo?

Byl to báječný pocit, 
Barunka byla krásná, křeh-
ká a úžasná. Velkou sílu 
a odhodlání jsem cítil ze 
své dcery Anety a jejího 
přítele Martina a z toho 
jsem měl velikou radost. 
Cítil jsem několikanásob-
ný nával lásky a obdivu. 
Prostě máte v ruce zázrak 
a kousek ze svého vlastní-
ho dítěte. Dá se to vůbec 
popsat slovy?!

A kdy jste si miminko 
poprvé pochoval? Jaké 
to bylo?

Bylo to ve stejné době, 
kdy jsem ji poprvé viděl, 
už doma. Bylo to, musím 

říct, velice náročné. Ještě teď, když si na 
to vzpomenu, hned dostanu křeč do 
ruky… (úsměv)

Jakmile se stanete dědečkem, nepře-
stáváte být tátou. Jaké byly vaše po-
city směrem k vaší dceři, která je ma-
minkou předčasně narozené Barunky?

Cítil jsem z Anetky velkou sílu a od-
hodlání, ale i strach. Pochopil jsem, že 
moje malá princezna už má svoji malou 
princeznu. Měl jsem potřebu ji obe-
jmout a vyslovit svůj obdiv a lásku k ní. 

rozhovor
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A myslím, že to ze mě bylo i hodně cítit, 
a dokonce na mně vidět!

Není asi jednoduché se zorientovat 
v té záplavě pocitů a emocí… Zvládají 
to chlapi podle vás lépe než ženy?

Nevím, zda se dá říci, kdo zvládá emo-
ce lépe a kdo hůře. Myslím, že strašně 
důležité je nedovolit emocím, aby nega-
tivně ovlivňovaly úsudek a místo podpo-
ry a energie tak naopak posilovaly strach.

Myslíte si, že je v „dědečkování“ rozdíl, 
když se narodí miminko donošené 
a naopak nedonošené?

Pokud jste součástí těhotenství a pří-
prav na mateřství své dcery, tak možná 

ano. Ale zažiju to až s dalším vnoučetem, 
tak vám pak řeknu!

Uvědomil jste si třeba na této nové 
situaci něco, co jste – vzdor svým 
životním zkušenostem – doposud ne-
vnímal, nevěděl, necítil?

Vždy je dobré pomáhat, nikdy neví-
te, kdy budete potřebovat pomoc vy. 
Je mnoho lidí, kteří mluví, a pak je pár 
takových, kteří jen nemluví, ale opravdu 
pomáhají. Moc děkuji Lucince a Andrejce 
z Nedoklubka za morální i jinou pomoc!

Vzpomenete si dneska, když už je 
vnučce přes rok, na ty chvíle po jejím 
narození – nebo už je to pryč?

Je pár okamžiků v životě, na které se 
zapomenout nedá. Narození vnoučete 
k nim rozhodně patří a může se klidně 
narodit i v řádném termínu!

Co byste vzkázal prarodičům předčas-
ně narozených dětí, kteří se strachují 
nejen o svá maličká vnoučátka, ale 
i o své děti?

Dle mého názoru je potřeba nepře-
kážet, ale být vždy k dispozici, nevnu-
covat pomoc, ale nabídnout ji vždy. 
Snažit se být morální i fyzickou opo-
rou. Nejste přímo na kolbišti, ale vní-
máte boj přes svoje děti. Posílejte sílu 
a věřte svému dítěti a přes něj i svému 
vnoučátku.

Jak vzpomíná maminka Barunky

Anetko, vy jste mámou 
předčasně narozené hol-
čičky. Váš tatínek poskytl 
rozhovor do dalšího čísla 
časopisu Nejste v tom 
sami, které je věnováno 
prarodičům. Proto mé 
otázky budou směřovat 
k vašemu tatínkovi…

Když se Barunka naro-
dila, jak moc důležitá pro 
vás byla podpora rodiny? 
Samozřejmě první po 
boku je tatínek miminka, 
ale sama moc dobře vím, 
že i širší rodina hraje roli 
v tom, jak se člověk vy-
rovná s tím kolotočem, 
který po předčasném po-
rodu přichází… Vnímala 
jste to také tak?

Podpora rodiny je velmi 
důležitá. Vidím to jako ta-
kový stavební kámen, bez kterého základ 
domu nepostavíme. Ten základ nám prá-
vě dávají rodiče, prarodiče. Tatínek mi 
pomohl moc a nadále pomáhá. Je krásné 
vidět, že i když se nevidíme ani neslyšíme 
každý den, jsme tu pro sebe.

Porodit předčasně je velmi náročné 
psychicky a fyzicky také, ale naše tělo 
zvládne neuvěřitelné. Na předčasný po-
rod se nemůžeme připravit a do posled-
ní chvíle doufáme, že své miminko do-
nosíme do termínu. Podpora a víra mé 
rodiny pro mě byla a je velmi důležitá.

Jak vám váš tatínek tehdy pomáhal?
Tatínek mi pomohl hodně. Hlavně 

tím, že mi řekl: „Jsem tu pro tebe a tvoji 
dceru, moji malou vnučku. Kdykoli se 
na mě s čímkoli můžeš obrátit. Já to 
zařídím.“

Je podle vás dědeček miminka důleži-
tý v celém tom kolotoči po předčas-
ném porodu?

Podstatný je velmi! Společně tvoříme 
celek rodiny: táta, dcera, vnučka. Předá-
váme si lásku a pozitivní energii.

Váš tatínek s dojetím 
vzpomíná na chvíli, kdy 
viděl svou vnučku po-
prvé a kdy si ji mohl po-
chovat. Jaké to bylo, vi-
dět svého tátu, který má 
v náručí vaše miminko?

Přesně si tento mo-
ment vybavuji (úsměv). 
Můj taťka je slovy VELKÝ 
CHLAP a trochu se bojí 
projevit emoce. Nikomu 
to neříkejte, ale… ukápla 
mu tehdy i slza! A to se 
opravdu stává málokdy. 
Cítila jsem vnitřní naplně-
ní, sílu a lásku.

Říká také, že obdivoval 
vaši sílu… Víte to, že váš 
tatínek vlastně věřil, že 
to vaše dcerka všechno 
zvládne díky vaší víře 

v ni a vašemu odhodlání bojovat po 
boku vaší dcery…?

Teď už to vím (úsměv). A víte co? Já 
v tuto vnitřní sílu věřím stále!

Vzkázala byste vy něco prarodičům, 
kteří se zrovna strachují o svá před-
časně narozená miminka?

Tahle malá miminka jsou bojovníci! Ta, 
která spěchají na svět a přichází dříve, 
moc dobře vědí, že to tak je správně. 
Když věří, bojují a jsou obklopena láskou 
svých nejbližších, společně zvládnou vše.
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Babička Ivana a dědeček Petr 
Hromádkovi nám napsali krásná  
slova o tom, jak prožívali předčasný 
příchod na svět jejich vnučky Olivky
Olivka se narodila ve 24 + 1 týdnu v ne-
mocnici v Praze v Motole. Hodně nám 
pomáhalo, že jsme jako rodina pořád 
drželi při sobě, volali jsme si a psali, 
hlavně s dcerou. Každý den navečer jsme 
netrpělivě čekali na SMS nebo telefonát, 
protože dcera naštěstí každý den mohla 
chodit do nemocnice.

Hodně nám pomáhal i ten fakt, že ro-
diče Olivky neuvěřitelně drželi při sobě, 
protože chlap to trápení někdy neunese, 
ale tatínek Martin byl skvělý! Pomáhal, 
jak se dalo, a i on chodil do nemocnice 
po práci skoro každý den. Před oběma 
hluboce smekáme!

Bylo nám moc líto, že nebydlíme 
blíž a nemůžeme pomoci častěji. Tak 
jsme se alespoň snažili podpořit oba 
na dálku, a jak jen to šlo, přijet ales-
poň na chvíli, uvařit nebo upéct něco 
dobrého. Byli jsme moc rádi, že se oba 
neutápí jen v trápení, ale začali budo-
vat zahrádku, aby se trošku na chvilku 
odreagovali.

Žádné informace na internetu jsme 
nehledali, tomu jsme se vyhnuli, sto-
procentně jsme důvěřovali doktorům 

a sestřičkám v nemocnici a tomu, že 
Olivka je bojovnice a všechno dobře 
dopadne.

Mysleli jsme na ni pořád a v duchu 
jsme jí posílali co nejvíc energie.

V té době jsme poprvé zaregistrovali 
Nedoklubko, informace a články hodně 
pomáhaly rodičům Olivky.

Díky Olivce jsme hodně přehodnotili, 
co je a co není v životě důležité.

příběh
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Dávka kofeinu pro nedonošené 
miminko? Odpovídá zhruba  
5 šálkům silného espressa
Nejedna babička pije ráda kafíčko. Také 
k takovým prarodičům – kafařům – 
patříte? A věděli jste, že kofein máte 
společný se svým předčasně naroze-
ným vnoučátkem? Právě kofein je totiž 
v neonatologii používán jako unikátní 
lék. Více se dočtete v rozhovoru 
s paní doktorkou MUDr. Tere-
zou Lamberskou od pražského 
Apolináře.

Když se řekne kofein, mnohým 
z nás se vybaví opojná, příjem-
ná vůně kávy. Málokoho ale už 
napadne, že by mohl zrovna 
kofein mít něco společného 
s předčasně narozenými dětmi.

Má toho hodně společného! 
Kofein je v současné době celo-
světově nejužívanějším lékem 
v neonatologii. Dá se říct, že 
prakticky každé těžce a extrém-
ně nezralé miminko je léčeno 
kofeinem.

Říkáte lék. Je kofein používán 
i v jiných medicínských obo-
rech, než je neonatologie?

To je právě to zajímavé. Kofein 
je lék, který se v jiných medicín-
ských oborech a u jiných skupin 
pacientů samostatně prakticky 
nepoužívá, je to zkrátka taková 
specialita pro nedonošeňátka.

Pro dospělé pacienty se kofein používá 
ve směsi s různými analgetiky v lécích 
na chřipku a podobně, je považován 
spíše za pomocnou látku nebo doplněk 
stravy, použití kofeinu jako léku, dokon-
ce v injekční podobě, pro léčbu závaž-
ného onemocnění, je jedinečné právě 
v neonatologii.

A vás, když slyšíte slovo „kofein“, na-
padne co? Přepadne vás chuť na kávu, 
nebo si vzpomenete na vaše maličké 
pacienty?

Vzpomenu si na své nedonošené 
pacienty.

K čemu přesně vy – neonatologo-
vé – kofein používáte? V čem přede-
vším pomáhá předčasně narozeným 
miminkům?

Hlavním účinkem kofeinu je stimulace 
dechového centra v prodloužené míše. 

Laicky řečeno, kofein miminko „povzbu-
zuje“ k pravidelnému dýchání. V prvé 
řadě se tedy kofein používá k léčbě ap-
noických pauz z nezralosti.

Ne každý ví, co to apnoe je. Můžeme 
to vysvětlit, paní doktorko?

Apnoe je stav, kdy dojde ke krátkodo-
bé zástavě dechu. U předčasně naroze-
ných miminek je apnoe nejčastěji způso-
bena nezralostí centrálního nervového 
systému, mozku. Zjednodušeně řečeno, 
miminko se „zapomene“ nadechnout 
a právě v této situaci je kofein účinným 
pomocníkem.

Skvělé… To není ale vše, že? Tuším 
správně, že kofein jako lék pro před-
časně narozené děti umí mnohem víc?

Výzkumníci, kteří sledovali účinnost 
léčby kofeinem ve velkých mezinárod-
ních studiích, zjistili, že užívání kofeinu 

má pozitivní vliv na vývoj plic 
nezralých novorozenců, snižuje 
riziko rozvoje bronchopulmo-
nální dysplazie a hlavně, to je 
důležité, užívání kofeinu zlep-
šuje psychomotorický vývoj 
původně předčasně narozených 
dětí.

To skoro vypadá, že je kofein 
přímo zázračný… Je časté, že 
miminko dostává kofein? Chci 
říct: Každé předčasně naro-
zené miminko prodělá léčbu 
kofeinem?

Vzhledem k velmi pozitivním 
výsledkům léčby a zanedba-
telným nežádoucím účinkům 
užívá kofein většina těžce a ex-
trémně nezralých novorozenců. 
Miminka narozená před 32. tý-
dnem těhotenství dostávají 
léčbu kofeinem zpravidla pre-
ventivně, ještě před rozvojem 
případných apnoických pauz 
z nezralosti, děti narozené mezi 
32.–36. týdnem jsou léčeny 
pouze v případě rozvoje problé-

mů. Vyšší dávky kofeinu se cíleně podá-
vají dětem na umělé plicní ventilaci před 
plánovaným ukončením řízené ventilace.

A naopak jsou nějaké kontraindikace, 
kdy kofein použít nelze?

Kontraindikací pro podávání kofei-
nu je velmi málo. Dá se říct, že kofein 
dostávají opravdu téměř všechny před-
časně narozené děti, léčba kofeinem se 
dočasně přerušuje pouze u miminek 
se závažnými komplikacemi v oblasti 
trávicího traktu, například při nekro-
tizující enterokolitidě, a samozřejmě 
léčba kofeinem také není indikována 

rozhovor
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u nevyléčitelně nemocných miminek 
v režimu paliativní péče.

V jaké formě je kofein miminkům 
podáván? Kávu do bříška samozřejmě 
nedostávají…

Děti dostávají čistý kofein, respektive 
jeho sůl, která je dobře rozpustná ve 
vodě a snadno vstřebatelná. Pokud je 
to možné, tak se kofein podává přímo 
do žaludku sondou, obvykle „po jídle“, 
takže s mírnou nadsázkou by se dalo 
říct, že opravdu dostávají kávu s mlékem 
(úsměv). Pro děti, které z nejrůznějších 
důvodů nemohou přijímat mléko a léky 
sondou do žaludku, existuje samozřejmě 
injekční forma. V takovém případě do-
stanou děti kofein rovnou do žíly.

Pokud mám správné informace, ko-
fein podáváte miminkům v kombinaci 
s kyselinou citronovou – je to tak? 
Jaký je důvod?

Důvod je víceméně technologický. 
S kyselinou citronovou vytváří kofein 
dobře rozpustnou sůl (kofein citrát), 
což je pro použití u novorozenců velmi 
praktické.

Ta dávka – pro představu – by odpo-
vídala v přepočtu na dospělého jaké 
dávce kofeinu? Kolik šálků kávy by 
museli maminka nebo tatínek mi-
minka vypít, aby dostali do těla tolik 
kofeinu, kolik vy podáváte miminku 
v rámci léčby?

Výhody kofeinu jsou mimo jiné také 
široké terapeutické rozmezí a nízká to-
xicita, to znamená, že léčba kofeinem je 
bezpečná a dávku lze snadno zvyšovat 

k dosažení požadovaného efektu. Veš-
keré léky v neonatologii se počítají na 
kilogram tělesné hmotnosti, stejné je 
to i s kofeinem, půlkilové miminko 
samozřejmě dostane jinou dávku než 
dvoukilové. Při přepočtu na hmotnost 
dospělého, počítáme-li, že váží 80 kg, 
by člověk dostával každý den udržovací 
dávku odpovídající zhruba 5 šálkům ital-
ského espressa. Úvodní, ta úplně první, 
dávka je dvojnásobná. Takže si představ-
te 10 kafíček najednou…

Paradoxní je, že maminky, které své 
předčasně narozené děti kojí nebo 
jim odstříkávají mateřské mléko, se 
kávě zpravidla vyhýbají jako čert kříži, 
a přitom jejich děti dostávají dávku 
mnohem vyšší, než kolik by ony samy 
vypily…

Jak dlouho obvykle miminko kofein 
dostává? Dostává ho ihned po naroze-
ní a děje se tak až do propuštění?

Těžce a extrémně nezralí novorozen-
ci dostávají první dávku kofeinu brzy 
po narození, zpravidla během prvního 
dne života. A v podávání „udržovací“ 
dávky kofeinu se pak pokračuje celou 
řadu týdnů až měsíců. Léčba kofeinem 
se ukončuje zpravidla v okamžiku, kdy 
je miminko stabilní, bez ventilační 
podpory a nemá již žádné dechové 
obtíže. Nejpozději však okolo původně 
stanoveného termínu porodu, u zralých 

novorozenců a kojenců už není podává-
ní kofeinu opodstatněné.

Někoho možná napadne, jestli se mi-
minku nemůže vytvořit závislost na 
kofeinu… Jak to je?

U dospělých se jedná spíše o psychickou 
závislost, kromě samotných účinků kávy 
jsou pro nás důležité i rituály okolo přípra-
vy a pití kávy. U miminek se příznaky z od-
nětí kofeinu po ukončení léčby nepozoru-
jí, ale samozřejmě miminka neumí mluvit, 

takže nám nemohou říct, že je třeba první 
dny po ukončení léčby kofeinem trochu 
bolí hlava nebo se cítí více unavená…

Vy sama máte předčasně narozená 
dvojčata. Jsou to kafaři? Dostávaly 
vaše děti také kofein?

Ano, já mám s léčbou kofeinem sku-
tečně i osobní zkušenost, moje dvojčát-
ka kofein také dostávala. Nyní jsou dě-
tem tři roky, a zatímco chlapeček by se 
kávy ani nedotkl, tak holčička je rozená 
„kafařka“, asistuje mi při přípravě mého 
ranního šálku kávy s mlékem a vždycky 
ráda ochutná… (úsměv)

Dnes při našem rozhovoru je shodou 
okolností mezinárodní den kávy. Dáte 
si ráda kávu, paní doktorko?

Ano! Kávu miluji a držím krok se svými 
malými pacienty, takže 4–5 šálků kávy 
denně bez problémů dám. (úsměv)

Ona to zvládla a dělá 
nám jen samou radost
Moje úžasná vnučka Ellinka, se 
narodila 9. 11. 2020 ve 26. týdnu 
s hmotností 780 gramů. Letos už 
bude mít dva roky a je to úžasná 
holčička. A velmi šikovná! Strašně 
jsem se bála, když přišla na svět, 
že to nezvládne. Modlila jsem 
se každý den. Ale ona to zvládla 

a dělá nám jen samou radost. Začátek 
jejího života byl hodně těžký a bylo 
i hodně slz. Miluju ji celým svým srdcem!

Všem rodičům předčasně narozených 
miminek držím palce.

A velký dík patří všem lékařům a se-
strám z neonatologie: Obrovský obdiv za 
jejich práci!

Výhody kofeinu jsou mimo jiné široké 
terapeutické rozmezí a nízká toxicita.
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Pohádka O Malence
Že jsem žila pohádku? V mém věku se 
nejspíš nesluší věřit na pohádky. A pře-
ce jsem se v pohádce ocitla, v pohádce 
s dobrým koncem. Protože úplně každá 
pohádka je nadána schopností 
dobrého konce. Jinak by to 
vlastně ani pohádka nebyla. 
Pohádky to zkrátka jinak 
neumí.

Pohádka o Malence vypráví, 
jak jsme navlékali korálky dní 
na šňůrku spletenou z lásky, 
naděje a víry, a také o tom, 
jak drobeček s hmotností 
příslovečného pytlíku mouky 
byl tím, kdo nás vedl a na nás 
dohlížel, protože ten drobeček 
byl z nás nejsilnější. A abych 
nezapomněla, také o tom, 
jak na tu šňůrku není radno 
zapomenout.

A PROČ MALENKA?
No, to je naše vnučka Maruš-
ka. Přišla předčasně na svět, 
byla malá, dokonce hodně 
malá, spíš maličká nebo ma-
lilinká a možná i malilinkatá. 
A také dostala jméno, tedy 
jména dvě: Marie Apolenka.

Pohádku o Malence jsme 
nejspíš již někdy slyšeli všichni, 
ale pravděpodobně už tak nějak úplně 
nevíme, jak to v té pohádce bylo. Je to 
příběh na motivy klasické pohádky Han-
se Christiana Andersena. Vypráví o tom, 
jak ze semínka, s laskavou péčí, vyrostla 
květinka a v ní malinkatá holčička, ne 
větší než malíček, a tak dostala jméno 
Malenka. Malenka měla za postýlku sko-
řápku z vlašského ořechu a přikrývkou 
jí byl list tulipánu. A pak, jak už to v po-
hádkách bývá, přišla příkoří a nebezpečí 
v podobě žáby, chrousta, myši, krtka. 
A pak tam byla vlaštovička, které Malen-
ka, protože měla dobré srdce, pomohla, 
a vlaštovička na oplátku pomohla Ma-
lence. A šťastný konec? No jak by ne! Ten 
samozřejmě byl. A jaký!

A JAK TO TEDY BYLO DOOPRAVDY?
Píše se rok 2016 a já se těším, až v polovi-
ně května přijde na svět moje, tedy naše, 
i s dědečkem, vnučka.

Už jsem to vše viděla. Jak budeme 
slavit narozky vnučky spolu s dědečkem, 
který má také v květnu narozeniny. Ty 
dva dorty vedle sebe jako dvě kola ve-

locipédu. A na nich svíčky –tedy jen na 
jednom z nich. Jak k tomu budou ptáčci 
zpívat a všechno bude kvést a sluníčko 
bude hřát a bílé mráčky plout po nebi. 
Už jsem měla všelijaké plány a přání, 
jaké šatičky a jaké hračky, jaké náušničky 
a jaké sponky do vlásků. A jaké všechno 
možné a možná i nemožné.

Vnučka Maruška se narodila v březnu, 
ještě nebyl ani první jarní den.

Vem čert společnou oslavu, čert vem 
všechny libé představy, jak bude již tep-
loučko a všechna kvítka budou kvést 
a všichni ptáčci zpívat a sluníčko hřát 
a to vše jenom na počest narození člo-
víčka, našeho človíčka, naší vnučky.

A protože človíček tolik chvátal na 
svět, snění o květnových, prozářených 
dnech jsem v cukuletu vyměnila za víru 
v sílu života.

Takové maličké děťátko, takové ma-
ličké děvčátko. Tisíc gramů. A takový 

nezměrný strach, možná tisíce a tisíce 
tun. A naděje a víra, také nezměrné. 
Hlavně se nebát a strach vyměnit za 
víru a pochybnosti za jistotu o síle ži-

vota a lásky. Přeci je ten 
drobeček velký bojovník. 
A ví přeci, ta naše vnučka, 
jak moc na ní záleží, když 
tolik milujících lidiček v ni 
věří, tety a strýcové a bra-
tranci a pejskové a strejdy 
kocourek taky. Babičky 
a dědečkové a… no přeci 
maminka s tatínkem.

A tak se přestávám bát!
Namísto toho se každý 

den raduji z „pokroků“ ma-
ličkého děvčátka v inkubá-
toru obklopeného anděly. 
Nene, to nejsou andělé, to 
jsou lékaři a sestřičky v po-
rodnici u Apolináře. No, 
i když, nějaký z andělíčků 
ochránců tam přeci jen 
určitě byl. A jiný byl u ma-
minky a tatínka. U mě tedy 
byl určitě.

Den po dni, krůček po 
krůčku, jeden myší, dva sle-
pičí a nakonec jeden sloní 
třeba, jak je dávná hra dětí 
Honzo vstávej!

A ta spletená šňůrka na 
konci s uzlíkem se plní korálky dnů, až už 
je docela dlouhá řádka korálků.

Maličká holčička opouští inkubátor, 
potom malinkou postýlku a nakonec 
nemocnici. To je dvanáct dní před plá-
novaným příchodem na svět. Maličká 
holčička vyrostla na dvojnásobek a jako 
dvoukilová začala ona navlékat korálky 
radosti, štěstí a zvídavosti na šňůrku 
spletenou z lásky, naděje, víry.

A dnes, jaké je to dnes?
Z drobečka je krásná, chytrá a veselá 

holčička Maruška, někdy taky Mája. Ona 
i já věříme na pohádky. Babička s vnuč-
kou věří na pohádky, babička má k tomu 
důvod, vnučka nemá důvod pochybo-
vat. A ta spletená šňůrka? Ta je tu stále 
s námi, i když je to tajemství.

Marie Kašparová
maminka redaktorky Petry, babička Marie 
Apoleny (narozené 2016, 29 + 6, 1 010 gramů)

příběh
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Ema se narodila předčasně  
kvůli vážné nemoci maminky,  
která bohužel zemřela
O svůj příběh se s námi podělila také ba-
bička Iveta. Je velmi silný a je také hodně 
smutný. Její dcera, maminka Emičky, 
několik týdnů po předčasném porodu 
zemřela. Jak Iveta na tehdejší tíživé dny 
vzpomíná?

22letá maminka Ela, jak Iveta s láskou 
nazývá svou dceru Elišku, byla vážně 
nemocná. V těhotenství měla defekt 
komorového septa, zúženou plicnici 
a k tomu trpěla plicní hypertenzí. Srdíč-
ko a plíce již nedokázaly dále „těhoten-
ství utáhnout“, proto Emička – Ivetina 
vnučka – přišla na svět předčasně. Těho-
tenství muselo být bohužel ukončeno ve 
26. týdnu… Ema se narodila císařským 
řezem s porodní hmotností 1 110 gramů. 
Babička Iveta vzpomíná: „Viděla jsem ji 
dva dny po narození. Byla kouzelná! Vše 
rychle doháněla, zdravotníci, kteří se o ni 
starali, jí říkali hladové miminko.“ Ema 
se prala s předčasným příchodem na 

svět opravdu statečně, je po své 
mamince bojovnice! Podporu 
kyslíkem měla pouhé čtyři dny, 
pak zvládala dýchat sama.

Ptáte se, co bylo s její ma-
minkou? Eliška ležela na JIP. 
Z počátku vypadal její zdravotní 
stav relativně dobře, vzhledem 
k situaci. Později musela ale 
být napojena na ECMO. Eliška 
čekala na zařazení do programu 
transplantace plic… Maličkou 
Emičku jí sestřičky z neonatolo-
gie vozily třikrát denně. Eliška se 
na ni pokaždé velmi těšila. Ne-
mocná novopečená maminka si 
svou holčičku chovala, klokán-
kovala, užívala si společné chvíle 
s ní… „Byly spolu tak nádherné,“ 
vzpomíná babička.

Pro Ivetu je velmi těžké na 
tyto dny vzpomínat: „Každý druhý den 

jsem jezdila z Opavy 
do Olomouce. Nejprve 
jsem šla za Elinkou. 
Jakmile jsem viděla, že 
už je pro ni má návště-
va unavující, četla jsem 
jí Malého prince nebo 
jsem se dívala, jak klid-
ně spí. Občas jsem šla 
za Elinkou i na ARO, 
kde jí byla zavedena 
tracheostomie, převoz 
zpět na JIP znamenal 
zlepšení, tak jsme se 
těšili, že vše bude opět, 
jak má být. Poté jsem 
šla za Emi. Tu jsem 
klokánkovala, krmila 
jsem ji, přebalovala. 
Také jsem jí vykládala 
o její mamince.“ Na 
Ivetu doma čekaly dal-
ší tři děti, které hlídala 
jejich babička, Ivetina 
maminka. Babička Ive-
ta smutně říká: „Tehdy 
jsem pořád věřila, že 

máme šanci. Šanci na společné štěstí.“ 
Život se smrskl a byla jen jedna důležitá 
věc: „Kromě mých čtyř dětí a Emičky šlo 
vše stranou. Nic mimo těch pět mých lá-
sek nemělo tehdy právo na můj čas.“

A pak se všechno zvrtlo. Jednoho dne 
zavolali Ivetě z nemocnice brzy nad rá-
nem, že má co nejrychleji přijet. „Řekli 
mi na rovinu, že se pravděpodobně blíží 
konec.“ Iveta byla v 8 ráno v Olomouci, 
dobíhala tramvaj. „Jako by na mě čeka-
la… Běžela jsem celou cestu do nemoc-
nice. Dodnes si to přesně pamatuji. Do 
kopečka kolem malby Batmana na domě, 
pořád rovně kolem cukrárny Sněhurka… 
až na internu.“ Ivetu hned pustili za její 
dcerou Eliškou, už na ni čekali. „Otevírala 
oči, já ji česala, umyla jsem jí obličej… 
Dokonce se i smála…“ Další dva dny se 
zdálo, že je na tom dcera lépe. „Pak přišel 
den, bylo to 9. března, kdy mi ve 14:25 
zavolali z nemocnice, že mi Elinka umřela. 
A ten den jsme se s tatínkem malé Emičky 
dohodli, že malá bude u něj.“

Dnes je z Emi krásná holčička, která 
chodí do školky, zlobí a miluje svět. A ví, 
že maminka spinká na obláčku a že je její 
anděl.

smutný  
příběh
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Dopis všem babičkám
Maminko moje,

posílám dopis, protože některá slova 
se líp píšou, než říkají se staženým hr-
dlem a slzami v očích, a posílám ho i dal-
ším maminkám všech 
maminek nedonošených 
dětí.

Jsi teď maminkou dvoj-
násob. Maminka pořád 
moje a taky vlastně dru-
há maminka mého nedo-
nošeného miminka.

Jsem plná všech mož-
ných emocí, prožívám 
obrovskou lásku a ten největší strach 
v životě zároveň a vím, že ty taky. Už to-
tiž vím, co to je být máma, a taky už líp 
chápu, že můj strach, obavy nebo bolest 
jsou i tvoje. Už chápu, jaké je to v o něco 
jiné dimenzi, v dimenzi 
člověka, který se dívá na 
bolest svého dítěte a kte-
rý se teď strachuje vlastně 
o dvě děti zároveň, a to 
není dimenze o nic lehčí 
než ta moje.

Mám strach. Strach, 
který jsem nikdy doposud 
nepoznala a který mě 
ochromuje i několikrát za 
den, víš? Já vlastně vím, 
že víš. Ale i tak ti to chci 
říct. Musím to říct. Budeš 
poslouchat?

Se strachem jde totiž 
udělat spousta věcí, ale 
bojovat s ním mi moc 
nepomáhá. Ten boj ne-
jde vyhrát. Nejde se ho 
zbavit. Bude tady ještě 
nějakou dobu, vím to… 
a možná bude někdy 
i větší. Tak to je a učím se 
to přijmout a nepotlačo-
vat to.

Ale je mi mnohem 
líp, když mě posloucháš 
a necháš mě plakat a jen 
prostě jsi. Nemusíš ani nic 
říkat, nemusíš ani říkat, že 
to bude dobrý, protože 
tomu teď stejně nejsem 
schopna uvěřit. Ale buď 
se mnou, stůj při mně, 
utři mi slzy, ale nech je 

dál téct, obejmi mě a drž, jako když jsem 
byla malá… To je pro mě největší po-
moc, věř mi, i když vím, že bys chtěla víc. 
Tohle je totiž přesně to víc!

Naslouchej mi, prosím, i když moje 
slova občas nemají asi žádný smysl. Ale 
co projde ven přes hrdlo, pomáhá léčit 
bolavé srdce. Naslouchej mi, když se se 
strachem snažím vyjednávat a sama se 

sebou probrat možnosti, co budu dělat, 
když se stane to úplně nejvíc nejhorší.

A víš, co? I kdyby se to nejhorší váž-
ně stalo, vždycky budu svoji holčičku 

milovat a budu jí po boku. Buď i ty při 
mém, mami. Jedině pak dokážu být zase 
o něco lepší mámou i já…

MUDr. Kateřina Fialová, Ph.D.

sloupek

Nemusíš ani nic říkat, nemusíš ani říkat,  
že to bude dobrý, protože tomu teď stejně 
nejsem schopna uvěřit. Ale buď se mnou,  
stůj při mně, utři mi slzy.
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Poděkování
Rádi bychom na tomto místě poděkovali odborníkům, kteří přispěli odbornými články, rodičům a prarodičům,  
kteří s námi sdílejí své příběhy a posílají vzkazy novým rodičům, firemním partnerům, kteří nám pomáhají finančně  
nebo materiálně. Díky všem regionálním koordinátorkám, dobrovolnicím a všem našim spřízněným duším!

Podpořte nás a pomáhejte s námi
nedoklubko.cz/pomahejtesnami

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

jedno mají všechna miminka společné. Právě 
se začíná psát jejich nedoklubí příběh…

Obchůdek jsme vytvořili s cílem dokázat 
samostatně financovat naše nejdůležitější 
projekty. Každý prodaný produkt z našeho 
Obchůdku udělá radost hned třikrát. Nám, 

vám, ale i novým rodičům, ke kterým se 
důležité informace dostanou včas.

www.nedoklubko.cz/obchudek

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

stejné nemocniční chodby.

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

se může stát kdokoliv. Přidáte se k nám?

Členský příspěvek činí 500 nebo 2 400 Kč 
ročně a je použit na provozní náklady 
Nedoklubka. Jinými slovy, díky našim 

členům můžeme vykonávat naši práci.

Naší celoroční kampaní s názvem Dvanáct 
sil podporujeme neonatologická oddělení 

v celé České republice vybavením, jako jsou 
například pelíšky, polohovací pomůcky a dečky 

do inkubátorů a postýlek, monitory hluku, 
přehozy přes inkubátor, odsávačky nebo 

ohřívačky mléka, kojenecké váhy a podobně.

Miminka do dlaně potřebují sílu, aby svou 
cestu neonatologií zvládla. Společně 
můžeme pomoci tomu, aby miminka 

a rodiče strávili toto období příjemněji…

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

DVANÁCT SIL KTERÉ CELÝ ROK PROVÁZÍ
MIMINKA DO DLANĚ

www.nedoklubko.cz/dvanactsil

www.nedoklubko.cz/clenstvi

CHCETE NÁM POMÁHAT DLOUHODOBĚ?
Staňte se členy Nedoklubka!

POŠLETE DÁRCOVSKOU SMS
30, 60 NEBO 90 KČ

ve tvaru
DMSmezeraNEDOKLUBKOmezera30
DMSmezeraNEDOKLUBKOmezera60
DMSmezeraNEDOKLUBKOmezera90

na číslo 87 777

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

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



349 Kč

KDYŽ PŘICHÁZÍ NA SVĚT
MIMINKA DO DLANĚ

V této knize najdete 
na 448 stranách nejen 
odpovědi na otázky:

 Jaké jsou příčiny 
předčasného porodu 
a dá se mu předejít?

 Jak miminka do dlaně 
přicházejí na svět?

 Jak se vede dětem, 
které se narodí dříve?

 Jak to zvládnout?

„Kniha je uceleným souborem textů z per odborníků různých specializací, které 
srozumitelným jazykem seznamují laickou veřejnost s problematikou rizikového 
těhotenství, předčasných porodů a péče o nezralé novorozence.

Publikace je určena zejména těhotným ženám s hrozícím předčasným poro-
dem, maminkám nedonošených dětí a jejich rodinám. Odborné texty jsou odleh-
čeny rozhovory s lékaři a sestřičkami a samozřejmě nechybí ani příběhy maminek 
předčasně narozených dětí. Velký důraz je kladen na podporu celé rodiny včetně 
psychologické péče.

Přidanou hodnotou je fakt, že kniha bude distribuována na všechna perinato-
logická a intermediární centra a jednotlivé texty jsou také volně ke čtení na inter-
netu, tedy k dispozici opravdu každému, kdo se cítí touto problematikou zasažen.“

— MUDr. Tereza Lamberská, Ph.D.

Knihu zakoupíte v našem obchůdku

www.nedoklubko.cz/obchudek


