
INTERAKTIVNÍ KURZ VÝVOJOVÉ PÉČE V NEONATOLOGII 2023 



V ČESKÉ REPUBLICE SE ROČNĚ NARODÍ 
PŘIBLIŽNĚ 8 500 DĚTÍ PŘEDČASNĚ. 



12 PERINATOLOGICKÝCH CENTER - III. stupeň 15 CENTER INTERMEDIÁRNÍ PÉČE - II. stupeň

© Nedoklubko z. s.

PEČUJÍ O NĚ VE 12 PERINATOLOGICKÝCH CENTRECH INTENZIVNÍ PÉČE
A 15 CENTRECH INTERMEDIÁRNÍ PÉČE. 

ČESKÁ NEONATOLOGICKÁ PÉČE JE NA ŠPIČKOVÉ SVĚTOVÉ ÚROVNI.

BRNO
ČESKÉ BUDĚJOVICE
HRADEC KRÁLOVÉ
MOST
PLZEŇ
PRAHA - VFN APOLINÁŘ
PRAHA -MOTOL
PRAHA - ÚPMD
ÚSTÍ NAD LABEM
OLOMOUC
OSTRAVA
ZLÍN 

HAVLÍČKŮV BROD
HOŘOVICE
JIHLAVA
KARLOVY VARY
KOLÍN
KLADNO
LIBEREC
MLADÁ BOLESLAV
OSTRAVA - FIFEJDY
PARDUBICE
PÍSEK
PRAHA - BULOVKA
PRAHA - KRČ
PRAHA - KRÁLOVSKÉ VINOHRADY
UHERSKÉ HRADIŠTĚ



RODIČE HOSPITALIZOVANÝCH
NOVOROZENCŮ CÍTÍ STRACH,
BEZMOC, LÍTOST, NEJISTOTU,
ZOUFALSTVÍ, BOLEST, POCITY
VINY. 

HLEDAJÍ POMOC, PODPORU,
INFORMACE, POVZBUZENÍ 
A RADY, JAK TO ZVLÁDNOUT. 
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V NEDOKLUBKU VÍME, JAK JIM JE! 
PROŠLY JSME TÍM TAKÉ A TVOŘÍME TÝM, KTERÝ POMÁHÁ. 
UŽ TÉMĚŘ 21 LET. 



Nedoklubko je nestátní nezisková organizace
působící v celé České republice.

Pomáháme rodinám po předčasném porodu. 
Podporujeme neonatologická oddělení.
Sdílíme rady a informace, příběhy a zkušenosti.
Jsme tady pro ty, kteří nás potřebují. 

 
Nedoklubko. Když se vám miminko narodí dříve,

než čekáte... 

JE NEZISKOVÁ ORGANIZACE
PODPORUJÍCÍ RODIČE PŘEDČASNĚ
NAROZENÝCH DĚTÍ 
A NEONATOLOGICKÁ ODDĚLENÍ 
V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2002.
PODPORUJE TAKÉ NEONATOLOGICKÁ
ODDĚLENÍ, KTERÁ PEČUJÍ O
PŘEDČASNĚ NAROZENÁ MIMINKA.
 
NOVÝM PROJEKTEM NEDOKLUBKA 
V ROCE 2023 JE KURZ VÝVOJOVÉ PÉČE
ZUZANY TOMÁŠKOVÉ. 

© Nedoklubko z. s.



INTERAKTIVNÍ KURZ 
VÝVOJOVÉ PÉČE V NEONATOLOGII 2023 

 Kurz vývojové péče byl připraven pro všechny
pracovníky v neonatologii, ale nejen je. 
Koncept vývojové péče je možné použít i na jiných
odděleních, kde je možné využít různých principů,
které bychom v neonatologii měli uplatňovat. 
Tento kurz je vhodný nejen pro sestry, ale též pro
lékaře pracující v neonatologii a další pracovníky.
Kurz vychází z konceptu NIDCAP a dalších guidelines,
které můžeme nyní celosvětově sledovat. 
Trend zkvalitňování péče v našem oboru je patrný již
dlouhou dobu a my můžeme našim pacientům tímto
přístupem usnadnit vývoj a podpořit snížení
morbidity a následné dlouhodobé terapie. 

Zuzana Tomášková MSc BSc DiS. ANNP RN



CO JE VÝVOJOVÁ PÉČE?
Vývojová péče je specifická skupina ošetřovatelských intervencí a přístupů k podpoře

neurologického vývoje novorozence a výsledků péče o ně. 
Filosofie této péče spočívá vpřehodnocení jednotlivých činností ošetřovatelského personálu a rodiny. 

Tato péče musí být individualizovaná a zaměřená nejen na zlepšení prostředí, ale též poskytování přiměřené
péče věku a stavu novorozence. 

Správně prováděná vývojová péče chrání spánkové rytmy novorozence, podporuje jeho růst 
a přibývání na váze, zlepšuje zrání, růst a prospívání, podporuje stabilitu vitálních funkcí a samoregulaci.

INTERVENCE MOHOU ZAHRNOVAT:
• Kontrola vnějších podnětů – ochrana proti hluku, ochrana před světlem, 
   minimalizace taktilní stimulace 
• Sjednocování činností do jednoho časového úseku 
• Techniky minimální manipulace a maximalizace spánkových úseků 
• Polohování a ostatní techniky jako je zavinování, oblékání, přikrývání 
• Management bolesti 
• Balíčky péče – balíčky postupů 
• Péče/krmení založené na projevech novorozence 
• Zapojení rodičů, jako je základní péče o novorozence, klokánkování, 
   polohování v tandemu, krmení atd. 



Mgr. Zuzana Tomášková - autorka kurzu

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 neonatologii, 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 specialistka a vrchní
sestra na neonatologických odděleních JIRP/ARO. Během svého
pobytu v zahraničí vystudovala bakalářský obor ošetřovatelství a
dále dostudovala magisterský obor sestry specialistky v
neonatologii na zahraniční univerzitě ve Velké Británii. 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 vývojovou 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
týmová práce ošetřovatelského a medicínského personálu.



V současné době, kdy jsme schopni zachránit i ta nejmenší miminka od 22. týdne gestace, 
je kladen velký důraz na kvalitu péče a řešení morbidit spojených s nezralostí. 

Vývojová péče je v neonatologii velmi žádaným tématem, 
proto se v našem kurzu zaměřujeme na správné uchopení této problematiky. 

Zajímavou formou je probrána jak teoretická část, tak zařazení interaktivní části kurzu.

INTERAKTIVNÍ KURZ VÝVOJOVÉ PÉČE V NEONATOLOGII 2023
KONCEPT



Interaktivní část
·       Nepříjemné podněty pro novorozence – jak působí tyto podněty na nás
·       Jak správně napolohovat novorozence do fyziologické polohy, praktická ukázka a dalších aspektů této problematiky
·       Péče o kůži novorozence, používání materiálů k šetrnému ošetřování
·       Podpora rodinné péče na oddělení neonatologie

Teoretická část
·       Historický aspekt vývojové péče
·       Představení vývojové péče jako komplexu ošetřovatelských individualizovaných intervencí 
·       Pozitiva a překážky ve vývojové péči o novorozence, důležitost vývojové péče
·       Vysvětlení jednotlivých důležitých pojmů ve vývojové péči
·       Škodlivé a nepříjemné podněty a jejich předcházení
·       Polohování jako součást vývojové péče
·       Behaviorální projevy, jejich projekce, jak s nimi zacházet
·       Minimální manipulace, sjednocování péče
·       Podpora rodinné péče
·       Neonatologie očima rodičů - Nedoklubko

INTERAKTIVNÍ KURZ VÝVOJOVÉ PÉČE V NEONATOLOGII 2023
PROGRAM 



Celý tým Nedoklubka ze všech regionů tento kurz absolvoval vloni v Praze na celorepublikovém
setkání organizace. 
K dnešnímu dni proběhlo v pražském školícím centru VFN U Apolináře celkem 23 kurzů 
a absolvovalo jej 365 účastníků z řad zdravotních sester, lékařů a dalších zdravotnických
pracovníků.
Naším letošním cílem je nabídnout a uskutečnit tento interaktivní kurz vývojové péče ve vybraných
neonatologických odděleních v České republice.  Přivézt kurz blíže těm, kdo o něj stojí.

INTERAKTIVNÍ KURZ VÝVOJOVÉ PÉČE V NEONATOLOGII 2023
HODNOCENÍ KURZU A JEHO CÍLE 



INTERAKTIVNÍ KURZ VÝVOJOVÉ PÉČE V NEONATOLOGII 2023
DOSAVADNÍ SPOKOJENOST S KURZEM



Kurz byl skvělý a velmi
podnětný! Praktická část

super (hlavně to
ochutnávání a zvuky),
Možná by šlo rozšířit

zážitkovou část.

Kurz byl přínostný, jen by to
potřebovalo následnou podporu

na pracovišti, viz vizity lékaři,
nepochopení "bondování na sále",

časté problémy při velkém
provozu, vše rychle...

Kurz byl velkým
přínosem -
teoretické  i

praktické ukázky
činnosti, pomůcek.

Dobré byly
zkušenosti i kolegyň
z jiných nemocnic.

Moc krásný kurz.
Vaše zapálení pro

práci, kterou děláte,
je inspirativní, děkuji!

Líbilo se mi vše. Byla bych
ráda, kdyby podobné kruzy
probíhali častěji. Líbila se mi
teoretická část i praktická s

názornými ukázkami.
Přednáška byla vtipná :-)

Kurz byl naprosto
úžasný a informace

vyčerpávající.
Nevím, zda je co
zlepšovat, bylo to
moc pěkné, budu

zkoušet
doporučovat dále!

Velmi oceňuji
nadšení a zájem o
problematiku obou

přednášejících,
velmi dobrá

komunikace a
přednes i celková

prezentace.

Bylo to pro mě velmi
přínosné, interaktivní
část působivá, určitě
vymyslím, kde dávat

pomůcky jinde než na
inkubátor, děkuji

Líbil se mi moc,
dozvěděla jsem se i

nové věci. Moc děkuji.
Pro mě by bylo fajn více

praktického přímo v
inkubátoru, ale rady,

jak co vyřešit jsem
dostala. 

Kurz byl velmi
zajímavý, rádi

zkusíme více využít
koncept vývojové
péče na oddělení, 

Opakovat, opakovat,
opakovat :-) Osobní

zkušenost byla super!
Díky!

Za mě skvělé,
srozumitelné a vše
hezky vysvětleno a

podáno. Děkuji

Kurz je velmi povedený, je vidět, že
je již zaběhnutý. Velmi oceňuji, že

se člověk může podělit o zkušenosti
a vyslechnout ostatní. Určitě

doporučím všem svým novým
sestrám. Děkuji

Holky, díky moc, jste úžasné.
Příjemně prožité odpoledne, více
takových lidí zapálených pro tuto

práci… Nelituji účasti, bude-li něco
dalšího nového, chci u toho být.

Praktické ukázky považuji za
důležitou částk kurzu. A proto jsem

ráda, že tenhle kurs zahrnoval
interakci i spomínaný prakt. Přístup.

I do budoucnosti věřím, že takové
kursy mají smysl.

 

INTERAKTIVNÍ KURZ VÝVOJOVÉ PÉČE V NEONATOLOGII 2023
HODNOCENÍ PŘÍMÝCH ÚČASTNIC KURZU



HLAVNÍ PARTNER PROJEKTU: DRÄGER

PARTNER PROJEKTU 2023 - 24.000 Kč

INTERAKTIVNÍ KURZ VÝVOJOVÉ PÉČE V NEONATOLOGII 2023
NABÍDKA PARTNERSTVÍ

Umístění loga partnera na plakátu a pozvánce k akci
Umístění loga partnera v učebnici distribuované každému účastníkovi kurzu (500 ks) a letáku
Nedoklubka se základy Vývojové péče pro rodiče (4500ks) 
Zveřejnění loga partnera a poděkování na webu Nedoklubka www.nedoklubko.cz/vyvojovapece
Umístění nabídkového katalogu, letáku či jiného tištěného materiálu do balíčku pro vedení
neonatologického oddělení, kde je kurz pořádán
Umístění fotografie spotřebního materiálu, zmínka o firmě a kontakt na konkrétního obchodního
partnera pro pozdější objednání produktu či materiálu - distribuce každému účastníkovi kurzu.
Možnost částečného barteru spotřebního zboží a vzorků pro výuku a představení účastníkům kurzu.
Další podmínky na individuální dohodě. 

CENA ZAHRNUJE:



 
GENERÁLNÍ PARTNER DVOUDENNÍHO KONGRESU WPD 2023 + 10 VSTUPENEK NA GALAVEČER V PŘEDNÍ ŘADĚ
GENERÁLNÍ PARTNER PŘEDÁVÁNÍ WPD 2023 VE VŠECH PERICENTRECH - LISTOPAD 2023

HLAVNÍ PARTNER DVOUDENNÍHO KONGRESU WPD 2023 + 5 VSTUPENEK NA GALAVEČER V PŘEDNÍ ŘADĚ (1 vstupenka=5 000 Kč)
HLAVNÍ PARTNER PŘEDÁVÁNÍ WPD 2023 VE VŠECH PERICENTRECH - LISTOPAD 2023

PARTNER DVOUDENNÍHO KONGRESU WPD 2023 + 2 VSTUPENKY NA GALAVEČER
PARTNER PŘEDÁVÁNÍ WPD 2023 VE VŠECH PERICENTRECH - LISTOPAD 2023

HLAVNÍ PARTNER PŘEDÁVÁNÍ WPD 2023 VE VŠECH PERICENTRECH - LISTOPAD 2023
PARTNER DVOUDENNÍHO KONGRESU WPD 2023 - VYSTAVOVATEL - LISTOPAD 2023
PARTNER PŘEDÁVÁNÍ WPD 2023 VE VŠECH PERICENTRECH - LISTOPAD 2023 

PARTNER CELOROČNÍHO KURZU VÝVOJOVÉ PÉČE ZUZKY TOMÁŠKOVÉ (12 KURZŮ V PERICENTRECH ČR v roce 2023) 2000 KČ / 1 KURZ -
MOŽNOST KOMBINACE BARTER - SPOTŘEBNÍ MATERIÁL, VZORKY... 
PARTNER PROJEKTU KOJENÍ A VÝŽIVA - partner edukativního videa a brožurky KOJENÍ A VÝŽIVA MIMINKA DO DLANĚ 2023
PARTNER osvětové kampaně ke Světovému dni preeklampsie 22.5. (květnová kampaň)
PARTNER Celorepublikového virtuálního Běhu a procházky pro MIMINKA DO DLANĚ - 7. KVĚTNA 2023
2 x A4 INZERCE V ČASOPISE NTS  (květen a listopad 23)
1 x A4 INZERCE V ČASOPISE NTS  (květen nebo listopad 23)
1/2 A4 INZERCE V ČASOPISE NTS (květen nebo listopad 23)
PODPORA JEDNOHO DÍLU PODCASTU K INKUBÁTORU A POSTÝLKÁM - TÉMA
PARTNER OSLAV 21. VÝROČÍ ZALOŽENÍ NEDOKLUBKA - ČERVEN 2023
PARTNER 1 PŘEDÁVÁNÍ MÁMY PRO MÁMY v pericentrech (27 míst v ČR) - cca 600 ks - DÁRKY, VZORKY, PRODUKTY NA ODDĚLENÍ ATP.

PARTNER OBCHŮDKU - dar produktů souvisejících s předčasně narozenými dětmi se souhlasem k prodeji v Obchůdku
OSTATNÍ MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE NA DOHODĚ

300 000 Kč
 
 

150 000 Kč
 
 

100 000 Kč
 
 

50 000 Kč
40 000 Kč
20 000 Kč

 
24 000 Kč

 
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč

 

PARTNERSTVÍ VYBRANÝCH PROJEKTŮ NEDOKLUBKA 2023



DĚKUJEME ZA PODPORU PROJEKTU A TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI!



Lucie Žáčková

výkonná ředitelka
Nedoklubko z.s.

DĚKUJI! A TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI!

Web
www.nedoklubko.cz

Telefon
+420 608 888 778

Email
ZACKOVA@NEDOKLUBKO.CZ

Adresa
V OLŠINÁCH 16/82, PRAHA 10, 100 00 

Více informací o kurzu, podmínkách partnerství 
a realizace prosím kontaktujte: 


