
ČASOPIS PRE SVET PREDČASNE
NARODENÝCH DETÍ

BENEFITY MATERSKÉHO
MLIEKA

DEŇ, KTORÝ SPOJIL SLOVENSKO

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY RODIČOV
PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ

JESEŇ
2021

1. ROČNÍK // ČÍSLO 1

O C

10 rokov
ČINNOSTI MALÍČKA

DOJČENIE
A LAKTÁCIA

SVETOVÝ DEŇ
PREDČASNE
NARODENÝCH DETÍ

PRÍBEH
PREDČASNIATKA

#niestevtomsami

NOVÁ KNIHA
MALÍČKA

NEPREDAJNÉ





OBSAH

SVET PREDČASNE
NARODENÝCH DETÍ

PRÍBEHY ROZHOVORY AKTIVITY MALÍČKA

6
Z POHĽADU NEONATOLÓGIE

VYDALI SME
KNIHU PRE 
PREDČASNE 
NARODENÉ DETI
A ICH RODIČOV

MALÍČEK AKO VEĽKÁ 
PURPUROVÁ RODINA
BOJOVNÍČKA DO DLANE

10 ROKOV MALÍČKA
PURPUROVÁ UŽ 10 ROKOV
SPÁJA SLOVENSKO
KONCERTY
POMÁHAME SRDCOM
PURPUROVÉ SRDCE

PERIODICITA
2 x ročne, jar a jeseň
1. ročník, číslo 1

ADRESA REDAKCIE
MALÍČEK o. z.
Krásnohorská 11
851 07 Bratislava

JAZYKOVÉ KOREKTÚRY
Mgr. Matej Starják, PhD. 

PREDHOVOR
ŽIVOT RODINY
PREDČASNÝ PÔROD

10

22

12
20

24
33
38

4
18
26

jeseň
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PREDHOVOR

Tento malíčkovský počin sme 
sa rozhodli vydať pri príle-
žitosti dvoch, pre nás veľmi 
vzácnych výročí –

10 rokov od založenia nášho Občian-
skeho združenia malíček a jubilejné-
ho 10. ročníka Svetového dňa pred-
časne narodených detí, ktorého tradí-
cia sa na Slovensku začala písať práve 
založením malíčka v roku 2011. 

Hovorí sa, že začiatok je tou najťaž-
šou časťou práce… V prípade rodín 
s predčasne narodenými deťmi sa 

ĽUBICA KAISEROVÁ
predsedníčka

OZ malíček

však tie naozaj ťažké životné chví-
le rátajú na desiatky… Poznám to 
i osobne, a to doslova, keďže pred 29 
rokmi som si aj ja prešla cestou pred-
časného pôrodu – v 26. týždni sa na-
rodil môj úžasný syn, vtedy krehké 
800-gramové bábätko. Dovtedy som 
ako detská sestra pomáhala rodičom 
v náročných chvíľach počas obdobia 
hospitalizácie ich dieťaťa v každom, 
nielen zdravotníckom smere. Moja 
zanietenosť neonatológii a rodinám 
s predčasniatkami „prekročila“ pred 
10 rokmi „ofi ciálne hranice“ nemoc-

nice. Spoločne s ďalšími rodičmi 
malých bojovníkov sme sa rozhodli 
založiť organizáciu, pomáhajúcu 
rodinám s predčasniatkami i po pre-
pustení z „brán“ nemocničných 
oddelení do domácej starostlivosti, 
spojiť rodičov s podobným osudom 
a pomôcť zabezpečiť dobrý štart 
do života človiečikom takým drob-
ným, ako malíček… 

Počas týchto rokov som mala mož-
nosť vidieť neuveriteľne silné prí-
behy detičiek do dlane, ich rodičov, 

Milí rodičia predčasne narodených detí, vážené kolektívy 
v nemocniciach, drahí priatelia a čitatelia, dostáva sa vám
do rúk naša prvotina – časopis, prostredníctvom ktorého 
sa vám chceme prihovoriť, povzbudiť vás, priniesť cenné 
informácie, ale hlavne byť k vám bližšie. 

Radi by sme stáli pri vás, rodičoch predčasniatok, aj takto 
– v období, keď je viac ako potrebné mať pri sebe niekoho 
blízkeho, niekoho, kto vám rozumie i bez slov, niekoho, s kým 
viete, že #niestevtomsami; stáli aj pri vás – kolektívoch 
v nemocniciach, pretože vaša práca má zmysel, je poslaním, 
ktoré prináša nové ľudské životy a píše ďalšie knihy životov 
nových rodín. 

ROKOVv purpurovej

FOTO archív OZ malíček
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ale tiež úžasných, odborne i ľudsky 
podkutých zdravotníkov, ktorí sa 
na tomto boji o život a zdravie ma-
lých bojovníkov podieľali od prvých 
chvíľ. Stali sme sa súčasťou vašich 
rodín a vy zasa tej našej – malíč-
kovskej, ktorá už 10 rokov pomáha, 
spája a prináša pomocnú ruku tam, 
kde je to potrebné, teda do nemocníc, 
vašich domovov, vašich sŕdc… 

Platón povedal, že „starajúc sa 
o šťastie iných nachádzame svoje 
vlastné“. V našom prípade to platí 
niekoľkonásobne. Každý projekt, kaž-
dá akcia, každé podujatie či naša ak-
tivita boli počas uplynulých 10 rokov 
zamerané na pomoc deťom, ktoré sa 
na tento svet poponáhľali, s cieľom 
zmierniť dôsledky ich predčasného 
príchodu a minimalizovať následky, 
ktoré si do života niesli. 

Znamenalo to nielen pomoc – malí-
ček sa stal synonymom priateľstva, 
opory rodičov malých bojovníkov 
na ceste za ich rodinným šťastím, 
ale aj zosobnením partnerstva, spo-
lupráce a oddanosti tomu, k čomu 
sme sa pri jeho založení zaviazali, 
a to pomôcť tam, kde je to potrebné, 
pomôcť najmenším nôžkam zdolávať 
prekážky a robiť veľké kroky vpred. 
Verím, a vaše príbehy sú toho dôka-
zom, že sa nám to darí – poháňa nás 
to pokračovať ďalej. Sľub, daný dieťa-
ťu, je totiž posvätný.

Milí priatelia, okrúhle výročie je čas, 
keď bilancujeme, ale aj čas, keď si 
dávame nové ciele. Vďaka spoluprá-
ci s našimi partnermi, odborníkmi 

a odborníčkami v nemocniciach, 
i vďaka vašej podpore si dávame stá-
le nové méty, ktoré pomáhajú skva-
litňovať podmienky v nemocniciach, 
zmierňovať následky predčasného 
pôrodu pre bábätko aj jeho rodičov 
a vypĺňať priestor, ktorý zdravotný 
systém nepokrýva. 

Medzi naše najdôležitejšie vízie 
do nasledujúceho obdobia patrí 
pomoc rodinám po predčasnom 
pôrode formou psychologickej pod-
pory, pomoc pri aktívnom zapájaní 
rodičov do starostlivosti o predčasne 
narodené dieťa a pomoc pri vytvá-
raní rodinných izieb. Okrem toho 
chceme pokračovať v našich úspeš-
ných projektoch, ako sú Prvá fotka 
bábätka, háčkovanie ručne robených 
darčekov v rámci projektu Pomáha-
me srdcom, nákup potrebných vecí 
do nemocníc – odsávačiek materské-
ho mlieka či neobedov, pretože deti 
sú budúcnosť a #ajnassatotyka. 

Drahí „malíčkovskí“ priatelia, výro-
čie ponúka i priestor na priania, pre-

to mi dovoľte zaželať vám príjemné 
začítanie sa do obsahu nášho časopi-
su, ale hlavne všetkým veľa zdravia 
a radosti. 

Predčasne narodeným bábätkám 
z celého srdca prajeme – v rámci Ob-
čianskeho združenia malíček – najmä 
vybojované zdravie, krásny život, 
plný radostí, aby si do neho odnášali 
len to najlepšie a lásku celého sveta, 
na ktorý sa tak poponáhľali. Nech sa 
im tu, v náručí ich milujúcich rodi-
čov, páči. 

Vám, rodičia malých bojovníkov, zas 
želáme mnoho síl prekonať nároč-
né obdobie po predčasnom pôrode 
a odhodlania vybojovať si vlastné 
rodinné šťastie aj napriek všetkému, 
čo so sebou tento čas prináša. Zázra-
ky sa totiž začnú diať vtedy, keď dáte 
svoju energiu svojim snom, nie svoj-
mu strachu… 

Vám, milí zdravotníci, prajeme naďa-
lej veľa zdravých malých pacientov, 
ktorých si z vašich rúk budú odnášať 
šťastní rodičia domov, to, aby situácia
v zdravotníctve bola priaznivejšia a aby
sa toto všetko každému z vás – za činy 
oddanosti povolaniu a záchrane ži-
votov, pomoci a liečbe – vrátilo v čo 
možno najpozitívnejšej podobe. 

Ďakujem tiež všetkým, ktorí stoja
na pulze malíčka od jeho vzniku,
ktorí sa k nám pripojili a stále pri-
pájajú. Držme si spoločne palce, aby 
sme sa navzájom tešili z každého 
malíčka, ktorý sa so svojou malinkou 
ručičkou dotýka sŕdc každého z nás...

Každé jedenáste
dieťa sa na Slovensku

narodí predčasne.
Občianske združenie
malíček je tu pre ne
a ich rodiny, aby im

pomohlo zvládnuť túto 
životnú skúšku... 

MDD OZ malíček

s láskou Ľubica
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POSLEDNÝCH 10 ROKOV | NEONATOLÓGIA

SVET PREDČASNE
NARODENÝCH DETÍ
Z POHĽADU NEONATOLÓGIE

Keď sa narodí predčasniatko, jeho život doslova „visí na vlásku“ a jeho budúcnosť je neistá. 
Ruky neonatológov a neonatologičiek sú tie, od ktorých závisí mnoho. Krehunké detičky totiž 

v prvých minútach ich života držia a ošetrujú práve títo lekári a lekárky – snažia sa urobiť všetko 
pre to, aby „bábätká do dlane“ mali čo najľahšiu a najpriaznivejšiu cestu do náručia svojich 

rodičov. Snaha o maximalizovanie ich šancí na plnohodnotný život a minimalizovanie následkov 
predčasného pôrodu robí z tohto povolania doslova poslanie. 

ROZHOVOR PRIPRAVILA Veronika Kmetóny Gazdová (OZ malíček)
FOTO archív OZ malíček
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Opráci na neonatologickej 
„intenzívke“, o napredo-
vaní neonatológie na Slo-
vensku a víziách na naj-

bližšie roky v tejto oblasti, ako aj 
o spolupráci s Občianskym zdru-
žením malíček sme sa rozprávali 
s doc. MUDr. Katarínou Maťašovou, 
PhD. – primárkou na Neonatologic-
kej klinike JLF UK a UNM v Marti-
ne, ktorá celý svoj profesijný život 
„zasvätila“ svojej veľkej láske, a to 
najmenším deťom. Odborne vyrástla 
v Martine, kde sa v ostatných rokoch 
tiež zásadným spôsobom podieľa 
na formovaní martinskej neonato-
logickej školy. Je výbornou lekárkou 
a obľúbenou prednášateľkou. Ako 
mienkotvornú osobnosť slovenskej 
neonatológie ju opakovane zvolili 
za predsedníčku Neonatologickej 
sekcie Slovenskej pediatrickej spoloč-
nosti, z pohľadu rodičov je tiež nena-
hraditeľným človekom s obrovským 
srdcom, ľudskosťou a empatiou. 

Svet predčasne narodených detí 
má svoje špecifi ká – bábätká 
do dlane sú krehké a ich budúc-
nosť často visí na vlásku; vtedy sa 
rodina spolieha aj na vaše ruky 
záchrany života a zdravia dieťaťa. 
Ako vnímate túto prácu, ktorá je 
doslova poslaním? 
Práca neonatológa je predovšetkým 
o veľkej zodpovednosti – zodpoved-
nosti voči dieťatku i jeho rodičom. 
Naša práca je tiež istým privilégiom. 
Dostali sme totiž príležitosť byť 
„svedkami zázraku“. Dostali sme 
možnosť sledovať a ovplyvňovať pro-
ces, ktorý za bežných fyziologických 
podmienok prebieha ukrytý pred 
vonkajším svetom v bezpečí mater-
nice. Proces, pri ktorom sa „bábätko 
do dlane“ aj naším pričinením po-
stupne mení na človiečika, schop-
ného samostatnej existencie. Práca 
sa potom stáva poslaním a vyžaduje 
si náš čas, vedomosti, rozvahu, skú-
senosti, ale aj srdce. Tu prichádza 
k slovu i spomenutá zodpovednosť, 
aby sme krehkým a drobným detič-
kám čo najviac pomohli vyhrať ich 
boj o život a vytvorili im čo najlepšie 
predpoklady pre optimálny vývoj 
v budúcnosti. Zodpovednosť máme 
aj voči rodičom, ktorí nám s dôverou 
zverili svoj najmenší najväčší poklad 
a potrebujú od nás silu a podporu, 
aby ju mohli odovzdať ďalej tým, 

čo ju potrebujú – svojim deťom. 
Pre mňa osobne je okrem toho táto 
práca i splnením detského sna. 

Medicína v ostatnom období vý-
razne pokročila a vývoj neobišiel 
ani neonatológiu. Kým pred zhru-
ba 20 rokmi sa zachraňovali deti 
od 1 kilogramu hmotnosti, dnes vi-
díme príbehy „bábätiek do dlane“, 
ktoré mali sotva polovičnú váhu, 
teda pod 500 gramov, pričom mno-
hé z nich sú zázrakmi a spolu s ich 
rodičmi sa na sociálnych sieťach 
tešíme z ich fotografi í i zo samot-
ného dieťatka doslova v plnom 
zdraví. Čo sa v posledných rokoch 
dá považovať za prelomový krok 
pri predčasne narodených deťoch? 
Neonatológia je pomerne mladý 
medicínsky odbor s približne polsto-
ročnou históriou, ale za tento čas za-
znamenala významný pokrok. Naj-
lepším dokladom toho je skutočnosť, 
že kým v čase jej vzniku takmer 
90 % detí, narodených s pôrodnou 
hmotnosťou menej ako 1 500 gra-
mov, zomieralo, dnes viac ako 90 % 
z nich zostáva nažive a väčšina 
bez závažných trvalých následkov. 
Za prvý prelomový krok môžeme 
označiť používanie neinvazívnej 
ventilačnej podpory a umelej pľúc-
nej ventilácie. Druhým a neoceniteľ-
ným prínosom bolo zavedenie liečby 
podaním pľúcneho surfaktantu. Ide 
o látku, ktorá v pľúcach predčasne 
narodených detí chýba a je nevy-
hnutná pre normálnu funkciu pľúc. 
Táto liečba veľmi významne znížila 
úmrtnosť nezrelých novorodencov. 
Neonatológia býva nazývaná aj ve-
dou o maličkostiach a dôvodom je 
fakt, že o prežití i prognóze najmen-
ších rozhodujú práve maličkosti. 
Preto si myslím, že na úspechoch 
neonatológie sa podpisuje aj „tisíc 
maličkostí“ – napríklad zdokonalený 
koncept výživy s dostatočne vyváže-
nou infúznou výživou, používanie 
konceptu bazálnej stimulácie, zapá-
janie rodičov do intenzívnej starost-
livosti, ako aj postupný ústup
od príliš invazívnej intenzívnej liečby. 

Predčasne narodené dieťa nie 
je len malý novorodenec – je to 
veľmi vážny stav, ktorý môže 
mať menšie, ale i trvalé následky 
v živote dieťaťa; poznáme, žiaľ, 
aj rodičov, ktorí po predčasnom 

pôrode odchádzajú z nemocnice 
s prázdnou náručou… Čo znamená 
prísť na svet predčasne? 
Za predčasný príchod na svet sa 
považuje narodenie skôr ako v ukon-
čenom 37. týždni tehotenstva. Každé 
predčasne narodené dieťa charak-
terizuje predovšetkým nezrelosť 
všetkých orgánov a orgánových sys-
témov, ktoré z hľadiska svojho vývoja 
ešte nie sú pripravené vykonávať čin-
nosť, nevyhnutnú po narodení. Dob-
rým príkladom je dýchanie. Na pre-
žitie dieťatka je nutné, avšak pľúca 
ešte nemajú potrebnú štruktúru, 
umožňujúcu výmenu kyslíka a oxidu 
uhličitého. Podobne sú na tom aj iné 
orgány – tráviaci a imunitný systém, 
srdce i mozog, pričom platí, že čím je 
dieťa narodené skôr, tým je situácia 
náročnejšia. Extrémne nezrelé die-
ťatko nie je teda len malé, ale žiadny 
z jeho vnútorných orgánov „nefungu-
je“ úplne optimálne. Tieto deti preto 
vyžadujú špecializovanú intenzívnu 
starostlivosť s podporou, alebo až s ná-
hradou základných životných funkcií. 

Aká je starostlivosť o predčasniat-
ka po prepustení z nemocnice? 
Môžu sa následky predčasného 
pôrodu prejaviť aj neskôr? Mno-
hí z „vonkajšieho sveta“ rodín 
s predčasniatkom majú pritom 
predstavu, že príchodom domov 
je všetko „zažehnané“… 
Pre lepšiu predstavivosť by sme 
mohli závažnosť zdravotného sta-
vu extrémne nezrelého dieťatka 
prirovnať napríklad k stavu dospe-
lého pacienta, hospitalizovaného 

Na naše otázky odpovedá
doc. MUDr. KATARÍNA MAŤAŠOVÁ, PhD.

primárka Neonatologickej
kliniky JLF UK a UNM v Martine
predsedníčka Neonatologickej

sekcie SPS
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na ARO oddelení po ťažkom úraze.
Liečba i celková starostlivosť o pred-
časne narodené dieťatko musí byť 
zároveň vykonávaná tak, aby nega-
tívne neovplyvnila jeho ďalší vývoj, 
ktorý pokračuje tak, ako bol „na-
plánovaný“, hoci už nie v ideálnych 
podmienkach maternice. Aj po pre-
pustení dieťatka z nemocnice – čo 
sa udeje približne v čase pôvodného 
termínu pôrodu – musí pokračovať 
špecializovaná zdravotná starost-
livosť. Jej úlohou je včas odhaliť 
následky predčasného narodenia 
a včas začať správnu liečbu, ktorá 
môže pomôcť eliminovať, alebo as-
poň zmierniť objavené komplikácie. 

Počas svojej praxe ste mali mož-
nosť stretnúť veľkých bojovníkov 
a bojovníčky. Zostávajú rodiny 
predčasne narodených detí s jednot-
livými pracoviskami v kontakte?
Čo pre vás osobne znamená fotogra-
fi a šťastnej rodiny s dieťatkom, kto-
ré na vašom oddelení strávilo dlhé 
a náročné týždne či mesiace? 
Vzhľadom na to, že hospitalizácia 
predčasne narodených detičiek 
po narodení trvá niekoľko týždňov 
i mesiacov, stávame sa súčasťou ich 
rodín. Delíme sa s rodičmi o radosti 
i starosti a detičky, o ktoré sa stará-
me, sa stávajú tak trochu aj našimi. 
Pretože nám prirastú k srdcu, veľmi 
sa tešíme z informácií, odkazov 
a fotografi í, ktoré dokumentujú, 
ako sa im darí, že sú šťastnými
škôlkarmi, úspešnými školákmi,
ale hlavne usmiatymi slniečkami 
svojich rodičov. V minulosti, keď 
nám to pandémia neprekazila, 
takmer všetky pracoviská organi-
zovali príležitostné aj pravidelné 
podujatia, ktoré boli miestom spo-
ločných stretnutí tejto „veľkej rodi-
ny“ našich predčasniatok. Verím,
že ten čas opäť príde, keď sa situá-
cia upokojí, a veľmi sa na to teším. 
Narodeninová fotografi a každého 
malého veľkého bojovníka je veľmi 
pozitívnou spätnou väzbou a do-
kladom, že naša práca má zmysel. 
Z každého malého oslávenca mám 
veľkú radosť a zo srdca mu želám 
všetko najlepšie. 

Naše Občianske združenie malíček, 
ktoré svoju činnosť zasvätilo svetu 
predčasne narodených detí a ich 
rodín, oslavuje 10 rokov od svojho 

vzniku. V čom vidíte jeho prínos 
pre predčasniatka a ich rodiny? 
Občianske združenie malíček – podľa 
môjho názoru – urobilo obrovský 
kus práce a veľmi sa teším, že toto 
združenie rodičov predčasne naro-
dených detí máme a môžeme s ním 
spolupracovať. Predstavuje veľkú 
podporu pre rodičov, ktorí sa ocitli 
vo veľmi ťažkej situácii, keď sa musia 
vyrovnať s tým, že ich dieťatko prišlo 
na svet o týždne i mesiace skôr. Vte-
dy rodičia, ktorí už podobnú skúse-
nosť majú šťastne za sebou, môžu byť 
tými najlepšími radcami a najlepšou 
oporou i dôkazom toho, že všetko 
môže dobre dopadnúť. Veľmi oceňu-
jem prínos „malíčka“ pre budovanie 
dôvery medzi rodičmi a profesionál-
mi, ktorá je pre optimálnu starost-
livosť o predčasne narodené alebo 
choré dieťatko nevyhnutná. Rada by 
som poďakovala aj za poskytnutie 
„iného uhla pohľadu“, alebo istého 
pohľadu z „druhej strany“ na našu 
prácu – na prácu lekárov a sestier. 
Existujú mnohé situácie, ktoré rodič 
vníma inak a ich pomenovanie, prí-
padne poznanie iného názoru môže 
prispieť k ich zmene v prospech 
našich najmenších. Nemôžem 
nespomenúť ani maličkosti, 
darované zo srdca, či každú 
materiálnu pomoc neona-
tologickým pracoviskám, 
ktorá napomáha vytvárať 
pozitívnu atmosféru, čo 
nakoniec ocenia detičky 
aj ich rodičia. 

Uplynulú dekádu sme opísali… Kde 
však vidíte neonatológiu a medicín-
sku starostlivosť o predčasniatka 
o ďalších, povedzme, 10 rokov? Aké 
plány sú medzi odbornou verejnos-
ťou v danej oblasti? 
Pevne verím, že v tom čase už bude-
me mať všade vytvorené podmienky 
na to, aby sme mohli pracovať v sys-
téme „family NICU“, teda každé kri-
ticky choré dieťatko bude môcť byť 
stále so svojimi rodičmi, ak si to budú 
želať, a situácia v rodine či staršie de-
tičky im to umožnia. Blízky kontakt 
rodičov a dieťaťa je pre oboch veľmi 
dôležitý a bude prínosom pre zdravie 
i ďalší vývoj detí. Predpokladám, že 
k zlepšeniu starostlivosti prispeje aj 
technický pokrok, ktorý umožní zdo-
konaliť monitorovacie techniky tak, 
aby sme vedeli včas zachytiť i nepatr-
né zmeny životných funkcií a na zák-
lade nich predvídať závažnú zmenu 
zdravotného stavu. Včasnou liečbou 
tak budeme môcť predísť závažným 
komplikáciám. Medicínske poznatky 

POSLEDNÝCH 10 ROKOV | NEONATOLÓGIA

Za predčasný 
príchod na svet 
sa považuje 
narodenie skôr 
ako v ukončenom 
37. týždni 
tehotenstva. Každé 
predčasne narodené 
dieťa charakterizuje 
predovšetkým nezrelosť 
všetkých orgánov a orgánových 
systémov, ktoré z hľadiska svojho vývoja ešte nie sú 
pripravené vykonávať činnosť, nevyhnutnú po narodení. 
Dobrým príkladom je dýchanie. Na prežitie dieťatka je
nutné, avšak pľúca ešte nemajú potrebnú štruktúru, 
umožňujúcu výmenu kyslíka a oxidu uhličitého.



P R E  L E P Š Í  S V E T  P R E D Č A S N I A T O K

pribúdajú aj v neonatológii, pričom 
najlepšie výsledky dosahuje „me-
dicína, založená na dôkazoch“. Ide 
o poznatky, ktoré vyplynuli z veľkých 
štúdií s veľkým počtom pacientov 
a ich cieľom je poskytovať najlepšiu 
starostlivosť a liečbu. Na základe 
týchto poznatkov pripravuje odbor-
ná spoločnosť odporúčania, týkajúce 
sa liečby v rôznych situáciách. V tom-
to procese budeme pokračovať a jed-
notlivé odporúčania aktualizovať, aby 
bola rovnaká a čo najlepšia starostli-
vosť poskytovaná na všetkých neona-
tologických pracoviskách. Za najväčší 
problém v budúcnosti považujem ne-
dostatok personálu – sestier a lekárov. 
I napriek tomu verím, že ľudia, ochotní 
starať sa o najmilších pacientov, sa 
predsa len nájdu. 

Máte sen, ktorý by ste chceli v neo-
natológii pre predčasne narodené 
deti realizovať? 
Mojím snom je, aby sme každému 
predčasne narodenému i chorému 
dieťatku dokázali pomôcť; aby všetky 

odchádzali domov v poriadku, aby 
všetky rástli v zdraví a aby boli v ži-
vote šťastné. Uvedomujem si však,
že to asi nie je reálne. Aj napriek 
tomu, keď vidím, ako sa neustále 
rozrastá skupina pôvodne predčas-
ne narodených detí, ktoré sú úplne 
zdravé a na nerozoznanie od svojich 
rovesníkov, hoci v nedávnej minu-
losti by nemali nádej na záchranu, 
budem veriť svojmu snu. 

Narodeniny, alebo – v našom prí-
pade – výročie ponúka priestor 
aj na srdečné, úprimné priania. 
Čo by ste nášmu združeniu zaželali 
do ďalších rokov? Pri prianiach ne-
môžeme, prirodzene, zabudnúť ani 
na rodičov predčasne narodených 
a rizikových bábätiek. Aké je vaše 
prianie, adresované im? 
V prvom rade vám v Občianskom 
združení malíček želám, aby ste mali 
čo najmenej „malíčkov“, aby všetky 
detičky prišli na svet v očakávanom 
termíne a aby ste sa mohli tešiť len 
zo šťastných príbehov. Ďalej vám 

želám, aby ste našli stále viac a viac 
ľudí s veľkým srdcom, ktorí budú 
s vami spolupracovať, podporia 
vašu prácu a pomôžu zrealizovať 
plánované projekty. Ďalšie želanie 
sa týka invencie a dobrých nápadov, 
chuti do práce a ochoty pomáhať, ako 
aj zaslúženej pochvaly a uznania. 
A vám, milí rodičia, dovoľte poďako-
vať a zároveň vyjadriť veľký obdiv 
za vašu obdivuhodnú trpezlivosť 
a lásku. Ďakujem, že ste pre vaše 
detičky oporou. Aj keď prišli na svet 
priskoro, alebo nie sú úplne zdravé, 
veľmi vás potrebujú. Venujte im, 
prosím, svoj čas, pomáhajte im pre-
konávať prekážky a darujte im svoje 
srdce. Tiež poďakujte vašim „drob-
čekom do dlane“ za ich obrovskú silu 
žiť, za ich schopnosť povzbudiť vás, 
rodičov, i nás, keď už prestávame 
veriť, a pochváľte ich za vytrvalosť 
a snahu využiť ponúknutú šancu 
a boj o život nevzdávať. Deti sú
zázračné bytosti a vašu starostli-
vosť, obavy, strach i slzy vám svojou 
láskou vynahradia…

 NEONATOLÓGIA | POSLEDNÝCH 10 ROKOV

Cieľom projektu Európskych štandardov v starostlivosti 

o novorodencov je zabezpečiť systematickú zmenu v oblasti 

harmonizácie a zlepšenia kvality starostlivosti o novorodencov 

v Európe. Jeho výnimočnosť je predovšetkým v tom, že ide

o prvé jednotné európske štandardy v tejto oblasti, ktoré

zahŕňajú komplexnú neonatologickú starostlivosť a ktoré

vznikli z iniciatívy zástupcov pacientov (rodičov). Na ich príprave 

pracovalo 220 expertov z viac ako 30 štátov, kedy rodičia boli

a sú zahrnutí do každého kroku v rámci celého procesu. 

Túto iniciatívu podporilo 150 profesionálnych zdravotníckych 

asociácií a rodičovských/pacientskych organizácií z celého 

sveta, medzi ktorými sú okrem nášho združenia aj významné 

zdravotnícke spoločnosti zo Slovenka – Slovenská pediatrická 

spoločnosť a Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii.

EURÓPSKE ŠTANDARDY
V STAROSTLIVOSTI
O NOVORODENCOV

SPOLOČNE

Tento projekt sme prezentovali na odborných fórach – Martinské 

neonatologické dni 2019, Konferencia neonatologických sestier,

3. výročnej konferencii o Tvorbe nových a inovovaných štandardných

klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe, ktorú 

organizovalo Ministerstvo zdravotníctva SR.
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Občianske združenie malíček je tu už 10 rokov. Za jeho vznikom i činnosťou stojí Ľubica Kaiserová 
– staničná sestra na Novorodeneckej klinike v Nemocnici svätých Cyrila a Metoda UNB a zároveň 
predsedníčka združenia. K založeniu malíčka ju pritom motivovali osudy rodín, ktoré stretávala 
v práci, ale aj jej vlastný „bojovník“ – syn Robert, ktorý sa narodil v 26. týždni tehotenstva. Jej 

iniciatíva smerovala k rodinám s rovnakým osudom, čím sa začala písať história celoslovenského 
združenia, pomáhajúceho tým najkrehkejším a najstatočnejším – „bábätkám do dlane“. 

AKO VEĽKÁ PURPUROVÁ
RODINA

FOTO archív OZ malíček



Malíček po 10 rokoch 
spolupracuje už

so 16 neonatologickými 
pracoviskami na Slovensku

11www.malicek.sk

PRÍBEH | PURPUROVÁ RODINA

Ľubicu Kaiserovú poznajú 
rodičia ako láskavú, dobro-
srdečnú, milú a usmievavú 
sestričku, ktorá sa stará 

o ich predčasne narodené bábät-
ká v nemocnici. Pomáha rodičom 
v náročných chvíľach počas obdobia 
hospitalizácie ich dieťaťa v každom, 
nielen zdravotníckom smere. Pred 
10 rokmi však jej pomoc prekročila 
pomyselné „brány“ nemocnice, keď 
sa rozhodla založiť organizáciu, po-
máhajúcu rodinám s predčasniatka-
mi aj po prepustení z nemocničného 
oddelenia do domácej starostlivosti. 

Na každé takéto dieťa pozerá 
istým spôsobom ako na svoje, 
pretože pred takmer 29 rokmi 
ako mama predčasne narodené-
ho 800-gramového syna si touto 
cestou prešla sama. „To ma pod-
nietilo spojiť rodičov s podobným 
osudom a pomôcť zabezpečiť 
dobrý štart do života človiečikom, 
drobným ako malíček,“ priblížila 
myšlienku založiť takúto organizáciu. 

Po priskorom príchode druhorodené-
ho syna Roberta na svet bola vďačná 
za akúkoľvek pozornosť a radu, keď-
že na obdobie po predčasnom pôro-
de v 26. týždni tehotenstva spomína 
ako na etapu nových skúseností, 
ale i neuveriteľného stresu, strachu 
a beznádeje. Práve preto neskôr 
jej iniciatíva smerovala k rodinám 
s rovnakým osudom. S mnohými 
rodinami, o ktoré sa „starala“ v práci 
ako sestra, zostali v kontakte, dokon-
ca sa stali aj priateľmi. „A tak z nás 
vznikala komunita, ktorá sa od za-
čiatku spájala a odovzdávala si skú-
senosti medzi sebou,“ spomína pani 
Ľubka, ako ju všetci zvyknú volať, 
na úplné začiatky združenia. 

ODHODLANIE POMÁHAŤ 
NAJMENŠÍM 
Na dané obdobie spomína: „Ani vo sne
by mi nenapadlo, že moje dieťa bude 
zvádzať boj o život a ja budem musieť 
nájsť v sebe silu, o akej som ani netu-
šila. Že problémy detí, ktoré som dote-
raz riešila každý deň v práci, sa budú 
dotýkať i našej rodiny. Bola to pre mňa 
životná lekcia, z ktorej čerpám dodnes. 
Naučila ma pracovať so situáciami, 
ktoré nemôžem zmeniť alebo zvrátiť, 
prijať v živote, čo je nám súdené a robiť 

veci najlepšie, ako môžem. Už viem, 
že zázraky sa dejú každý deň! Pohľad 
z druhej strany, silná osobná skúsenosť 
ma podnietila spojiť rodičov a ,človie-
čika ako malíčekʻ s cieľom pomôcť im 
zabezpečiť dobrý štart do života.“ 

Na vzniku organizovanej formy po-
moci pre takéto rodiny spolupraco-
vala s Denisou Hrbáňovou – začínali 
pritom s malou poradňou prostred-
níctvom e-mailu a telefónu. Postupne 
spájali rodičov, až to prerástlo do zdru-
ženia. A prečo práve malíček? Podľa 
slov Ľubice Kaiserovej hľadali pri jeho 

Rokmi sa táto komunita rozrastala na-
prieč Slovenskom a rodiny s predčasne 
narodenými deťmi už neboli na všetko 
sami. Po ich boku totiž stál malíček, 
ktorý jednak združoval, jednak spolu-
pracoval s odborníkmi, odhodlanými 
pomáhať, ako aj s ďalšími rodičmi 
s predčasniatkami, ktorí sa hrdo hlásia 
k purpurovým rodinám, k svetu ma-
lých bojovníkov, odhodlaných zdolať 
všetky prekážky na ceste za životom. 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE 
MALÍČEK A ROK 2021 
Dnes, po 10 rokoch svojej činnosti, 

plní Občianske združenie malí-
ček úlohu významného partnera 
v rámci spolupráce so 16 neona-
tologickými pracoviskami na Slo-
vensku, je i neoddeliteľnou súčas-
ťou rodín s deťmi po predčasnom 
pôrode – tie v ňom nachádzajú 
pomoc, porozumenie, oporu, od-
povede na nezodpovedané otázky, 
ale tiež nádej a silu nevzdávať sa 

v boji za vytúžené rodinné šťastie. 

Organizácia pomáha rodinám s die-
ťaťom po predčasnom pôrode bez-
prostredne, ale aj neskôr, v domácom 
prostredí. Zlepšuje predčasniatkam ich 
štart do života materiálne – kupovaním 
dôležitého vybavenia do nemocníc, spo-
lupracuje s ďalšími domácimi i zahra-
ničnými organizáciami v rámci pomoci 
predčasne narodeným deťom v podobe 
rôznych projektov, organizuje podujatia, 
zamerané na zlepšovanie osvety v prí-
pade predčasných pôrodov a v rámci 
problematiky predčasne narodených 
detí, ako sú Svetový deň predčasniatok 
či Purpurové srdce, v neposlednom rade 
spolupracuje s neonatologickými odde-
leniami a perinatologickými centrami, 
aby sa predčasne narodeným deťom 
pomáhalo už od ich prvého nádychu. 

„Sme mostom medzi rodinami a od-
bornou verejnosťou, aby sme prispeli 
k zlepšeniu starostlivosti o nedono-
sené deti a ich rodiny a zabezpečili 
im čo najlepší štart do života. Našou 
víziou je, aby predčasne narode-
né deti mohli byť spolu s rodičmi 
od prvej chvíle a aby prítomnosť ich 
blízkych bola vnímaná ako súčasť 
najlepšej starostlivosti,“ zdôrazňuje 
hlavné piliere činnosti Občianskeho 
združenia malíček jeho zakladateľka 
Ľubica Kaiserová.  

zakladaní názov, ktorý by vystihol, že 
sú to tí najmenší ľudkovia. „Víťazom 
bol malíček, pretože tak môžeme na-
zvať maličké dievčatko i chlapčeka.“ 

PRVÉ (K)ROKY MALÍČKA 

V počiatkoch činnosti združenia ro-
dičia pociťovali veľkú absenciu svojej 
prípravy na situácie po prepustení 
zo strany nemocníc. Malíček preto 
postupne zhromažďoval kontakty či 
možnosti vzdelávania, ktoré možno 
využiť už v nemocnici. „Podarilo sa 
mi napríklad začať školiť neonatoló-
giu v Koncepte bazálnej stimulácie 
prostredníctvom Inštitútu bazálnej 
stimulácie. Už viac ako 11 rokov posú-
va ošetrovateľskú a liečebnú starostli-
vosť o predčasne narodené deti na jed-
notkách intenzívnej starostlivosti,“ 
hovorí o jednom z prvých veľkých 
úspechov predsedníčka a zároveň 
výkonná riaditeľka združenia. 

Ľubica Kaiserová ďalej vysvetľuje, 
že sa zamerali aj na potrebu rozvoja 
psychomotorického vývinu a zdravý 
vývin dieťaťa metodikou Evy Kied-
roňovej, ktorú následne preberali aj 
iné pracoviská. Svoje skúsenosti a ve-
domosti Ľubica Kaiserová odovzdá-
vala aj ďalším sestrám v rámci post-
graduálneho vzdelávania. 
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Milí čitatelia, v decembri 
2018 som mal možnosť 
recenzovať publikáciu 
s názvom História sta-

rostlivosti o novorodencov na Slo-
vensku od zostavovateľov I. Friča, 
M. Zibolena, V. Haľamovej, F. Bauera 
a kolektívu autorov, kde sa nachá-
dzala i kapitola Nestori a priekopníci 
slovenskej neonatológie – bolo z nej 
cítiť úctu a obdiv k lekárom a sestrám, 
ktorí budovali vtedy nový odbor 
a za približne 60 rokov ho dostali 
na vysokú úroveň. Komplexnosť 
spomínanej publikácie dopĺňali aj 
kapitoly o ošetrovateľskej a sesterskej 
starostlivosti v neonatológii, proble-
matike humanizácie neonatologickej 
starostlivosti alebo vzniku a činnosti 
neonatologickej sekcie pri Slovenskej 
pediatrickej spoločnosti (SPS). Postup-
ne budovanou erudíciou slovenských 
neonatológov či organizáciou zdra-
votnej starostlivosti tak začali aj na 
Slovensku platiť podobné pravidlá, 
ako na popredných pracoviskách 
vo svete, uplatňujúc princípy medi-
cíny, založenej na dôkazoch, pričom 
neonatológia sa stala moderným, 
dynamicky sa rozvíjajúcim odborom. 

Rozvoj neonatológie a postupné 
dosahovanie pozitívnych výsledkov 
v rámci záchrany života predčasnia-
tok, ich následný prechod do ambu-
lantnej zdravotnej starostlivosti vše-
obecných lekárov pre deti a dorast, 
špecifi cké choroby a špecifi cké potre-
by takýchto detí – to všetko predsta-
vovalo novú výzvu nielen pre zdra-
votníkov, ale tiež rodičov predčasne 
narodených detí. Od polovice 90. 
rokov 20. storočia začali i u nás vzni-
kať občianske združenia, ktoré mali 
vo svojich stanovách obsiahnutú 
vzájomnú spoluprácu medzi rodičmi 
a zdravotníkmi v danej oblasti, zvy-
šovanie povedomia o nedonosených 
deťoch či pomoc pri materiálnom 
vybavovaní neonatologických kliník 
a oddelení. V roku 2011 tak vzniklo 
– na základe iniciatívy rodičov pred-
časne narodených detí – Občianske 
združenie malíček s celoslovenskou 
pôsobnosťou. Svoju veľmi potrebnú 
a záslužnú činnosť vykonáva už 10 
rokov. Možno pritom iba súhlasiť 
s myšlienkou z vyššie uvedenej pub-
likácie, že pozitívnou skutočnosťou 
v komplexnej starostlivosti o nedono-
sených je i zlepšujúca sa spolupráca 

odborníkov z Neonatologickej sekcie 
SPS a zo spoločnosti sestier, pracu-
júcich v neonatológii, s rodičovskou 
organizáciou malíček. Rodičia sa tak 
stávajú súčasťou tímu, zodpovedného 
za starostlivosť o novorodenca, čo má 
v konečnom dôsledku pozitívny vplyv 
na prognózu pacientov. Dôležitou 
a prospešnou je tiež blízka spolupráca 
s výborom SPS, ako aj s výborom peri-
natologickej spoločnosti. 

Hovorí sa, že neonatológia je „vedou 
o maličkostiach“. Nie však preto, že 
venuje pozornosť maličkým, ale pre-
to, že o prežití či kvalite života rozho-
dujú v starostlivosti o novorodencov 
často maličkosti. Na týchto podstat-
ných „maličkostiach“ sa teda podieľa 
aj Občianske združenie malíček, za čo 
mu ďakujem a želám entuziazmus 
a ešte veľa rokov pozitívnej, potrebnej 
a tiež nezištnej činnosti pri pomoci 
a spolupráci v rámci starostlivosti 
o nedonosených na Slovensku. 

doc. MUDr. MILAN KUCHTA, CSc., 
mim. prof.

prezident SPS
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GRATULÁCIE  | 10. VÝROČIE OZ MALÍČEK

Naši milí z malíčka, čas ukázal, že pred desiatimi rokmi ste vykročili správnym smerom. 
Hoci neznámou cestou, ale rázne a smelo. V týchto výročných dňoch, keď bilancujete svoje 
kroky, Vám patrí veľa zaslúženej vďaky. Aj my z Martina Vám vyslovujeme úprimné „ďaku-
jeme“!  Sme vďační, že pomáhate maličkým na celom Slovensku. Ste ochotní a nápomocní. 
Robíte pre najmenších a ich rodiny veľké veci, hoci sa často skladajú z maličkostí... V mene 
tých najmenších a ich rodín Vám preto prajem z Martina hlavne pevné zdravie, veľa entu-
ziazmu a dobrých nápadov. Kráčajte prosím naďalej správnym smerom a pomáhajte pred-
časniatkam a ich rodičom. Nech máte veľa ochotných nasledovateľov a nech sa vám darí.

Náš milý statočný malíček, srdečne blahoželáme ku krásnemu výročiu. Ako veľký brat nášho ob-
čianskeho združenia máš pre nás neustále množstvo nových, skvelých nápadov, ktoré pomáhajú 
predčasniatkam a ich rodinám na celom Slovensku. Radi sa k malíčku pripájame pri všestrannej 

podpore našich statočných malých bojovníkov v nemocniciach. Pomoc rodinám týchto detí zo stra-
ny malíčka je pritom nenahraditeľná. Pri obavách o život bábätka, pri pocitoch zúfalstva a osame-
losti, ale aj pri cenných praktických radách, týkajúcich sa starostlivosti o takéto deti, je tu malíček 
– spoločenstvo rodín s deťmi s podobným osudom, nevyčerpateľný zdroj ľudskej empatie, porozu-

menia a lásky. Ďakujeme za tieto aktivity... Vďaka patrí i za propagáciu tejto závažnej problematiky 
v médiách. Všetci vieme, že hoci predčasne narodené deti vyzerajú na dotyk zraniteľne a veľmi 

krehko, neustále nás dokážu svojou statočnosťou prekvapiť. Ich osudy nám dokazujú, že stojí za to 
pomáhať im a ich rodinám... Malíčku želáme pri príležitosti jeho pozoruhodného jubilea veľa sily 

v ďalších nádherných projektoch. Veríme, že aj vďaka týmto aktivitám budeme mať v našej krajine 
stále viac šťastných rodín s predčasniatkami. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Milý malíček, už 10 rokov ste mostom medzi rodinami a odbornou verejnosťou, čím prispievate 
k zlepšeniu starostlivosti o predčasne narodené deti a ich rodiny. Ste mostom, ktorému vek neuberá 

na kvalite, ale – naopak – je stále pevnejší. Členkami združenia sú väčšinou mamy, ktoré si prešli 
neľahkým obdobím a chcú svoje skúsenosti posunúť ďalej. Dôležité je dať vedieť verejnosti, hlavne 
rodinám, že nie sú sami, ale že majú podporu a možnosť na niekoho sa obrátiť. Samozrejme, nie je 
možné dopredu sa na takéto situácie pripraviť, avšak je dobré vedieť, že malíček je stále tu a pomá-
ha. Perinatologické centrum – oddelenie neonatológie FNsP J. A. R. v Prešove prijalo ponuku mno-
hých projektov – Fotoaparát, Bez kufríka neodídem, Socks for Life, Mamy pre mamy či Ene, mene, 

mini. Vítalo tiež podporu pri organizovaní rôznych podujatí pri príležitosti Svetového dňa predčas-
ne narodených detí. Do ďalších rokov prajeme veľa síl a chuti posúvať nové skúsenosti ako laickej, 

tak aj odbornej verejnosti. Ďakujeme za našich najmenších, aj za celé oddelenie neonatológie. 

Milý malíček, ďaku-
jeme, že už 10 rokov 

si silným hlasom 
najslabších. Prajeme 

entuziazmus
do veľkých aj ma-

lých bojov, invenciu 
pri nápadoch a veľa 
dobrých súputnikov 

na tvojej ceste. 

Pri príležitosti 10. výročia založenia Občianskeho združenia malíček sa chcem v mene Neonato-
logickej kliniky SZU FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici veľmi pekne poďakovať za prácu, 

ktorú Občianske združenie malíček odvádza nielen pre predčasne narodených novorodencov a ich 
rodiny, ale aj pre nás všetkých, ktorí sa s láskou staráme o našich najmenších pacientov. Veľmi 

oceňujem empatiu, trpezlivosť a láskavosť, ktorou Občianske združenie malíček pomáha rodinám 
predčasne narodených novorodencov, veľké ĎAKUJEM patrí aj za materiálnu pomoc našim no-
vorodeneckým pracoviskám, pre ktoré je malíček veľkou oporou. Do ďalšieho desaťročia želám 
tomuto občianskemu združeniu veľa nadšenia, kreativity a dobrých nápadov v oblasti ďalšieho 

skvalitňovania starostlivosti o našich predčasne narodených novorodencov. 

Milý malíček, už 10 rokov ubehlo 
odvtedy, ako sme sa stali súčas-

ťou vašej veľkej rodiny. 
Je pre nás radosťou s vami spolu-
pracovať. Za všetkých maličkých, 

ale i nás – veľkých zdravotníc-
kych pracovníkov – ďakujeme

za úžasnú pomoc a radosť, ktorú 
rozdávate plným priehrštím,

a za optimizmus, ktorý nám aj 
rodičom dodávate. 

prof. MUDr. Mirko
ZIBOLEN, CSc.

hlavný odborník MZ SR
pre neonatológiu,

prednosta
za kolektív Neonatologickej

kliniky UK JLF
a UN v Martine

doc. MUDr. Darina

CHOVANCOVÁ, CSc. 
prednostka

a pracovníci Novorodeneckej

 kliniky M. Rusnáka

SZU a UNB

PhDr. Vlasta

BAŇASOVÁ, PhD.
vedúca sestra 

za kolektív Perinatologického

centra – oddelenia neonatológie 

FNsP J.  A. R. v Prešove 

MUDr. Vanda
CHOVANOVÁ

primárka
za Oddelenie neonatologickej

intenzívnej medicíny DFN
v Košiciach

MUDr. Jana

NIKOLINYOVÁ, PhD. 

prednostka

za kolektív Neonatologickej

kliniky SZU FNsP F. D.

Roosevelta v Banskej

Bystrici

MUDr. Klaudia
DEMOVÁ, PhD. 

primárka
za kolektív Neonatologickejkliniky v Nových Zámkoch
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V čom spočíva význam materského 
mlieka pre nezrelého novorodenca? 
Dojčenie a materské mlieko je nena-
hraditeľné pre správny vývoj a zdra-
vie nezrelého novorodenca. Nezrelé 
deti, ktoré nie sú kŕmené mliekom 
vlastnej matky, majú zvýšenú mor-
biditu a mortalitu (zvýšené riziko 
ochorenia alebo smrti). Ak je mlieko 
vlastnej matky nedostupné, najlep-
šou voľbou je pasterizované mlieko 
od darkyne. Spolu s fortifi káciou (obo-
hatením o makro- aj mikronutrienty, 
akými sú bielkoviny, vápnik či fosfor) 
zabezpečuje optimálnu výživu, správ-
ny rast a psychomotorický vývoj 
predčasne narodeného dieťaťa. Má 
veľký význam pre gastrointestinálne 
funkcie (funkcie žalúdka a čreva), 
absorpciu živín a stimuláciu imunit-
ného systému predčasne narodených 
detí. Jeho výhodou je dokázaný nižší 
výskyt nekrotizujúcej enterokolitídy, 
nižšia incidencia infekcií, ochranný 
vplyv na nervovú sústavu pre svoju 
vysokú koncentráciu kyseliny doko-
sahexaenovej a arachidonovej a po-
zitívny vplyv na kardiovaskulárny 
systém z dlhodobého hľadiska. V pr-
vých dňoch života je dôležité podávať 
novorodencovi kolostrum, následne 
nepasterizované materské mlieko 
vlastnej matky. V prípade nedostatku 
alebo absencie vlastného materské-
ho mlieka je najlepšou alternatívou 
pasterizované ženské mlieko z banky 
materského mlieka. 

V čom sa líši materské mlieko 
matky po predčasnom pôrode 
od materského mlieka matky, kto-
rá fyziologicky porodila bábätko 
v stanovenom termíne? 
Materské mlieko žien po predčasnom 
pôrode má iné zloženie, ako mlieko 
rodičiek v termíne. Mlieko matiek, 
ktoré porodili predčasne, obsahuje 
viac bielkovín, tukov, voľných ami-
nokyselín a sodíka. Po prvom týždni 
po pôrode dochádza k postupnému 
poklesu zvýšených hodnôt. Obsah 
minerálov je podobný, s výnimkou 
koncentrácie vápnika, ktorý je nižší 
u žien, ktoré porodili predčasne a po-
stupom času sa nezvyšuje. V mlieku 
rodičiek po predčasnom pôrode je 
vysoký obsah medi a zinku, znižuje sa 
počas laktácie. Hlavným sacharidom 
v materskom mlieku je laktóza. Tento 
disacharid je veľmi dôležitým ener-
getickým zdrojom. V kolostre je jeho 

Predstavme si elixír, ktorý sa namieša pre potreby a požiadavky 
každého dieťaťa. Že ide o nemožné? Opak je pravdou – týmto 
dokonalým elixírom, kokteilom „priamo na mieru“ každého 
bábätka je mlieko od jeho mamy. Dokonalé zloženie, dokonalá 
teplota, dokonalé podanie podľa potreby – to všetko v sebe prináša 
materské mlieko. Rovnaké je to i v prípade predčasne narodených 
detí. Význam materského mlieka sa v takýchto prípadoch 
dokonca znásobuje, keďže telo matky reaguje a zohľadňuje 
v materskom mlieku potrebné, dôležité živiny a nevyhnutné
látky pre orgány, ktoré sú pri týchto deťoch nezrelé. 

O detailoch jeho zloženia, význame pre vývoj predčasne 
narodených detí, ako aj podpore dojčenia predčasniatok, 
výsledkom ktorej môže byť prepustenie plne dojčeného
dieťaťa, sme sa zhovárali s MUDr. Irenou Dobišovou – lekárkou 
z Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka v Nemocnici svätých
Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v bratislavskej Petržalke. 

obsah relatívne nízky a zvyšuje sa 
počas dojčenia. V mlieku žien, ktoré 
porodili predčasne, je jeho hodnota 
zvýšená. Komplex oligosacharidov 
predstavuje druhý najviac zastúpený 
sacharid v materskom mlieku. Tieto 
humánne oligosacharidy (HMOs) 
zabezpečujú tri významné funkcie – 
prebiotickú, prostredníctvom ktorej 
sú stimulované baktérie črevnej mik-
robioty, ochrannú pre bunky čreva 
a takú, ktorá pozitívne ovplyvňuje 
psychomotorický vývoj dieťaťa. „Pred-
časné mlieko“ má tiež vyšší obsah gly-
kosaminoglykanov, ktoré prispievajú 
k obrannej funkcii vytváraním väzob-
ných miest pre patogény, čím zabra-
ňujú ich väzbe na povrchu červených 
krviniek. Dôležitou zložkou nezrelého 
imunitného systému sú bioaktívne 
molekuly v materskom mlieku. Roz-
diely v obsahu cytokínov, rastových 
faktorov a laktoferínu medzi mlie-
kom žien, ktoré rodili predčasne, 
a tými v termíne sú najvýznamnejšie 
v kolostre a prechodnom mlieku. 

Hovorí sa, že materské mlieko je 
ako bublinka, ktorá chráni bábät-
ko pred rôznymi nebezpečenstva-
mi v podobe infekcií a ochorení. 
Ako si túto ochrannú bublinu mož-
no predstaviť? 
Súčasné odporúčania podávať mater-
ské mlieko predčasne narodeným de-
ťom sú založené na množstve dôka-
zov o jeho benefi toch pre zraniteľnú 
skupinu týchto nezrelých detí. Medzi 

hlavné benefi ty patrí zníženie vý-
skytu neskorej sepsy, nekrotizujúcej 
enterokolitídy a retinopatie prema-
túrnych, menšia potreba rehospitali-
zácií v prvom roku života a zlepšenie 
psychomotorického vývoja. Predčas-
ne narodené deti, kŕmené materským 
mliekom, majú tiež v dospelosti nižší 
výskyt metabolického syndrómu, 
nižší krvný tlak, nižšie hodnoty LDL 
lipoproteínu (low density lipoprotein) 
a nižšiu inzulínovú a leptinovú re-
zistenciu v adolescencii v porovnaní 
s ich rovesníkmi, narodenými v ter-
míne (nižší výskyt diabetu a obezity). 
Najdôležitejší spomedzi všetkých 
účinkov pre predčasne narodené 
dieťa v prvých dňoch života je však 
imunomodulačný význam mater-
ského mlieka. Imunitná nezrelosť 
významne zvyšuje riziko vzniku 
rôznych infekčných komplikácií, ako 
aj rozvoj rôznych ochorení neinfekč-
nej etiológie (chronických ochorení 
dýchacieho systému či vznik alergií). 
Materské mlieko a dojčenie pritom 
ostáva významným faktorom pre-
vencie imunitných a neimunitných 
ochorení najmä v skupine predčasne 
narodených detí. Materské mlieko 
totiž predstavuje funkčnú potravinu, 
ktorá ovplyvňuje individuálnu imu-
nitnú odpoveď dieťaťa. Obsahuje celé 
spektrum imunomodulačných, an-
tiinfekčných, antioxidačných, ako aj 
iných aktívnych zložiek, ktoré dieťaťu 
poskytujú pasívnu ochranu a zároveň 
prispievajú k budovaniu aktívnej 
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obranyschopnosti. Urýchľuje a posil-
ňuje sa aj dozrievanie imunitného 
systému detí, najmä tých predčasne 
narodených. Materské mlieko je ko-
munikačným prostriedkom medzi 
imunitným systémom matky a dieťa-
ťa. Aktívne prispieva k „programova-
niu“, „smerovaniu“ a „vzdelávaniu“ 
imunitného systému dieťaťa, reguluje 
metabolické funkcie a významne 
vplýva na rozvoj fyziologického črev-
ného mikrobiomu a jeho rovnováhy 
v tráviacom trakte dieťaťa. 

Ako je možné podporiť mliekotvor-
bu pri matke predčasne narodeného 
dieťatka, najmä extrémne nezre-
lého, vyžadujúceho si napríklad 
podporu umelej pľúcnej ventilácie, 
vo vážnom zdravotnom stave, keď 
ešte nie je kontakt s matkou možný? 
Novorodenca by sme mali začať 
kŕmiť počas prvých dní života pod-
ľa stanovených kritérií. Dôležitá je 
informovanosť matky o význame 
materského mlieka, o manažmente 
odstriekavania a manipulácie s ma-
terským mliekom, pričom matka by 
mala byť informovaná už pred hro-
ziacim predčasným pôrodom, prípad-
ne bezprostredne po ňom. Dostatok 
adekvátnych informácií, podaných 
v správnom čase, predstavuje základ 

ďalšej spolupráce s matkou. Dôležité 
je tak s matkou diskutovať, informo-
vať ju o význame materského mlieka 
pre jej dieťa, dohodnúť stratégiu, ktorá
povedie k dojčeniu dieťaťa pri jeho 
neskoršom prepustení. Prvé infor-
mácie sa pritom týkajú významu 
materského mlieka, jeho odstriekava-
nia, „klokankovania“ (kangoroo care, 
kontakt „koža na kožu“), prikladania 
na prsník a alternatívnych spôsobov 
kŕmenia. Medzi intervencie, podpo-
rujúce zvýšenie tvorby mlieka, patrí 
aj redukcia stresu, dostatok spánku 
a pravidelný rozvrh odstriekavania 
(8- až 12-krát).

Kedy je možné predčasne narodené 
dieťatko začať dojčiť? Aké podmien-
ky musia byť splnené, aby bolo 
predčasne narodené dieťa možné 
matke začať prikladať na prsník? 
Na to, aby sa dieťa dokázalo prisať 
na prsník a efektívne sať, musí byť 
splnená podmienka koordinácie 
dýchania, satia a prehĺtania. Predčas-
ným narodením dieťaťa a následným 
prežívaním jeho „fetálneho obdobia“ 
v neprirodzených podmienkach do-
chádza k porušeniu celkového vývinu 
aj dozrievania koordinácie dýchania, 
satia a prehĺtania. Rytmicita prehĺta-
nia je stabilná po 32. gestačnom týždni, 

stabilizuje sa pritom skôr, ako rytmici-
ta satia. Zvýšená účinnosť satia (spolu 
s napätím svalov v orofaciálnej oblas-
ti) sa objavuje po 34. týždni. Koordiná-
cia dýchania a prehĺtania významne 
dozrieva medzi 34. a 42. týždňom. 
Nezrelý novorodenec má iné vzorce 
dýchania, ako donosené dieťa. Doba 
dĺžky prehĺtania, počas ktorej je preru-
šený prúd vzduchu, môže trvať v roz-
medzí 0,35 – 0,7 sekundy. Nezrelé dieťa 
často prehĺta na začiatku alebo v stre-
de výdychu. Tým sa zvyšuje riziko tzv. 
prehĺtacieho apnoe. Je rizikom pre asi 
tretinu nezrelých detí. Pri predčasne 
narodených deťoch je pri kŕmení z fľa-
še až polovica prehĺtnutí nasledovaná 
prehĺtacím apnoe, pričom pri dojčení 
sa toto riziko znižuje na tretinu. Z toh-
to dôvodu sú predčasne narodené deti 
kŕmené v samotných začiatkoch no-
zogastrickou sondou. Ak je naplnená 
podmienka zvládnutia koordinácie 
dýchania, satia a prehĺtania, dieťa 
dokáže byť dojčené.

Ako je možné pomôcť mamám 
po predčasnom pôrode pri spuste-
ní a udržaní laktácie bez kontaktu 
a stimulov dieťatka, kým samo 
nedozreje na efektívne dojčenie? 
V mimoriadnej situácii, akú predsta-
vuje pôrod nezrelého novorodenca, 

Pri predčasne narodených 
deťoch je pri kŕmení z fľaše 

až polovica prehĺtnutí 
nasledovaná prehĺtacím 

apnoe, pričom pri dojčení sa 
toto riziko znižuje na tretinu. 
Z tohto dôvodu sú predčasne 

narodené deti kŕmené 
v samotných začiatkoch 
nozogastrickou sondou.

MATERSKÉ MLIEKO | DOJČENIE A LAKTÁCIA
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je potrebná aj mimoriadna podpora 
včasného nástupu a následného udr-
žania laktácie. Podpora spočíva nie-
len v zabezpečení novorodeneckých 
oddelení odsávačkami materského 
mlieka a v zavedení systému zberu 
a skladovania materského mlieka, 
ale hlavne v motivácii a edukácii 
zdravotníckeho personálu, ako aj 
matiek predčasne narodených detí. 
Čím skôr začne matka s odsávaním, 
tým skôr dostane nezrelý novorode-
nec kolostrum, respektíve nepaste-
rizované materské mlieko vlastnej 
matky, čím sa zároveň zvyšuje prav-
depodobnosť úspešného rozvoja aj 
udržania laktácie. S odstriekavaním 
kolostra by sa malo začať v prvých 
hodinách po pôrode, s následnou 
frekvenciou 8- až 12-krát denne. 
Veľmi dôležité je skoré prikladanie 
dieťaťa k prsníku. Od 28. gestačného 
týždňa je už dieťa schopné prichyte-
nia a pevného uchopenia prsníka, čo 
umožňuje prikladať aj cirkulačne sta-
bilizované, hoci nie úplne ventilačne 
stabilné dieťa (novorodenca s dis-
tenčnou podporou CPAP alebo vyso-
kofrekvenčnými nosovými kanylami 
s potrebou FiO2 do 0,25). Nenutritívne 
satie (komplexné jemné oromotorické 
správanie dieťaťa, neslúžiace na vý-
živu dieťaťa) je badateľné v 28. až 30. 
gestačnom týždni. Nutritívne satie 
(satie, slúžiace na výživu dieťaťa) je 
možné od 31. až 32. gestačného týždňa. 
Koordinácia satia, prehĺtania a dýcha-
nia nastáva od 32. až 35. týždňa gestá-
cie. Plné dojčenie nastupuje medzi 33. 
a 40. gestačným týždňom, a to v závis-
losti od času prvého prikladania k prs-
níku a od celkového klinického stavu 
dieťaťa. Udržiavanie laktácie najmä 
v dobe, keď nedonosené dieťa nie je 
schopné prijímať materské mlieko, je 
veľmi dôležité z hľadiska prevencie 
poklesu alebo až zániku tvorby mater-
ského mlieka. 

Ak by sme mali zhrnúť a sformulo-
vať najdôležitejšie rady a odporúča-
nia v rámci podpory dojčenia pred-
časne narodených detí, ako by zneli? 
Aj keď sú výhody dojčenia pre novoro-
denca považované za všeobecne zná-
me, mnohé ženy nemajú predstavu 
o rizikách pre dieťa, ktoré nie je doj-
čené. Preto by prvým predpokladom 
podpory a úspešnosti dojčenia mala 
byť informovanosť rodičov o význame 
materského mlieka pre ich dieťa. Bene-

fi ty materského mlieka pre choré ale-
bo predčasne narodené deti sa pritom 
propagujú, sú známe a vedecky doká-
zané. Všetky ženy by mali byť o výho-
dách dojčenia a úspešnom naštarto-
vaní laktácie informované ešte pred 
samotným pôrodom. Podrobné a špe-
ciálne prispôsobené informácie by 
mali dostať ženy s rizikovou gravidi-
tou a hroziacim predčasným pôrodom. 
Rodičom by mali tiež byť sprostredko-
vané informácie o unikátnom zložení 
materského mlieka, ktoré pomáha 
chrániť ich predčasne narodené dieťa. 
Najnovšie výskumy pritom ukazujú, 
že účinným nástrojom pre správnu 
iniciáciu laktácie je prenatálne odstrie-
kavanie kolostra, čo patrí k druhému 
predpokladu podpory dojčenia – ini-
ciácii a udržaniu laktácie. Je určené 
pre ženy s plánovaným predčasným 
ukončením gravidity, prípadne pre tie, 
pri ktorých je možné očakávať prob-
lémovú situáciu po pôrode. Ďalším 
dôležitým aspektom je správna ma-
nipulácia s materským mliekom, keď 
je potrebné dodržiavať zásady asepsy, 
pretože materské mlieko môže byť 
vektorom prenosu infekcie, rovnako 
tak ide o kŕmenie nezrelého rizikové-
ho novorodenca materským mliekom. 
Súčasťou rutinnej starostlivosti by mal 
byť aj kontakt „skin to skin“ (kontakt 

„koža na kožu“) alebo „klokankovanie“, 
keď je možné realizovať nenutritívne 
i nutritívne satie z prsníka a stimulá-
ciu predčasne narodeného dieťatka 
pred dojčením. Orofaciálna stimulácia 
zlepšuje aktivitu a reguláciu orofaciál-
nych funkcií – satia, prehĺtania, žuva-
nia a hryzenia. Zlepšuje aj koordináciu 
prehĺtania, dýchania a satia, posilňuje 
svalový tonus, zvyšuje rozsah pohybu 
čeľuste, zlepšuje rozvoj vnímania, čím 
zlepšuje i príjem potravy. Prostredníc-
tvom tonizácie a aktivácie orofaciálnej 
muskulatúry sú ovplyvnené aj funkcie 
tváre a jazyka, dochádza i k pôsobeniu 
na funkcie prehĺtania a žuvania a sú-
visiace funkcie reči. Medzi základné 
podnety orofaciálnej regulačnej me-
tódy patrí dotyk, hladkanie, tlak a ťah. 
Dotyk aktivuje receptory voľných ner-
vových zakončení a Merkelove telies-
ka. Dotyk pritom musí byť pre dieťa 
príjemný. Ďalším predpokladom je 
efektívne dojčenie a monitorovanie 
príjmu materského mlieka a tiež prí-
prava na prepustenie. Aby mohla byť 
matka prepustená domov a mohla 
úspešne pokračovať v dojčení, musí 

mať čo najviac možností dojčiť svoje 
dieťa v nemocnici. Je dôležité podporo-
vať matku, aby strávila čo najviac času 
pri dieťati v nemocnici, aby sa naučila 
správne rozpoznávať potreby svojho 
dieťaťa a príznaky hladu. Predčasne 
narodené deti nemusia mať pritom 
rovnaké príznaky hladu a správanie, 
ako donosené deti, preto im hrozí vyš-
šie riziko nedostatočného príjmu mlie-
ka. V neposlednom rade je to tiež sta-
rostlivosť o predčasne narodené dieťa 
v domácom prostredí po prepustení. 

Predčasný pôrod znamená pre ro-
dičov neuveriteľný stres, strach, 
obavy a neistotu z budúcnosti. Na-
opak, dojčenie synonymizuje pokoj, 
vyrovnanosť, radosť. Ako tieto dva 
aspekty zladiť a povzbudiť ženy 
po predčasnom pôrode, aby mater-
ské mlieko odstriekavali a s kaž-
dou jeho kvapkou „posielali“ svoj-
mu bábätku lásku, silu bojovať, ale 
aj nevyčísliteľné množstvo látok, 
ktoré mu v tomto boji pomôžu? 
Rodičia predčasne narodeného die-
ťaťa sa musia vyrovnávať so stresom 
z predčasného pôrodu a zo život 
ohrozujúcich situácií, týkajúcich sa 
ich dieťaťa. Ich primeraná informo-
vanosť a angažovanosť im pomá-
ha tieto náročné chvíle prekonať. 
Pre zdravotníkov, ktorí sa o nezrelé 
dieťa starajú, je dôležité uvedomiť 
si význam včasného zapojenia ro-
dičov do starostlivosti a umožnenia 
častého kontaktu s ich dieťaťom. 
Vzájomná blízkosť rodičov a dieťaťa 
im pomôže prekonať najkritickejšie 
obdobie. Vzájomný blízky kontakt 
matky s dieťaťom je tiež predpokla-
dom úspešného dojčenia. Pre matku 
a dieťa je preto dôležité „klokanko-
vanie“ (kontakt „skin to skin“), ktoré 
má význam pre vytváranie vzájom-
nej citovej väzby, správny vývin 
a ochranu nezrelého dieťaťa. Takýto 
intímny kontakt je rovnako dôležitý 
aj pre iniciáciu dojčenia a samotnú 
produkciu materského mlieka. Dô-
ležitá je aj profesionálna podpora 
matky v iniciácii laktácie odstrie-
kavaním i opakované uisťovanie, 
že práve jej mlieko je pre jej dieťa 
unikátne svojím zložením, a tak mu 
pomôže ľahšie prekonať problémy, 
vyplývajúce z nezrelosti. Výsledkom 
toho všetkého môže byť plne dojčené 
dieťa s najlepším základom pre jeho 
ďalší vývoj. 

DOJČENIE A LAKTÁCIA | MATERSKÉ MLIEKO
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Každý rodič sa teší na narodenie svojho dieťatka. Predstavuje 
si, ako ho vezme po pôrode do náručia, ako sa prvýkrát usmeje, 
ako povie svoje prvé slovo, urobí prvé kroky… Nie každému 
rodičovi sa však jeho plány splnia. Ak má dieťa nejaké zdravotné 
komplikácie, očakávanie rodiča je zmietnuté zo stola a ocitá 
sa v „krajine, ktorú nepozná“. Je to šok… Čo teraz? Rodič cíti 
strach, nemôže uveriť, že sa to stalo práve jemu. Hnevá sa, 
chce uniknúť z tejto neznámej „krajiny“, hľadá riešenia. Keď si 
uvedomí, že nie všetko je a bude tak, ako si vysníval, prepadne 
ho veľký smútok. Smútok, že jeho dieťa nerozpráva alebo 
nechodí, nebude mať kapacitu ísť na vysokú školu… „Leží 
v prachu“. Ak má dosť síl a podpory od ľudí okolo seba, zdvihne 
sa, opráši a vykročí v ústrety budúcnosti. Je to proces, ktorým 
rodič prechádza a na jeho konci je zmierenie s tým, že jeho 
dieťa je zdravotne znevýhodnené a musí sa s tým naučiť žiť. 
Neznamená to, že sa vzdáva – najprv ale musí prijať seba v situácii, v ktorej sa ocitol, a potom 
i svoje dieťa také, aké je, so slabosťami aj silnými stránkami. Rodič je následne pripravený čeliť 
životu, vie, aké dary dostal a aké dary dostalo jeho dieťa a pokúsi sa ich využiť. 

FOTO ilustračné – shutterstock.com

ŽIVOT RODINY  

životživot     
  RODINY

SO ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝM DIEŤAŤOM

Radí odborníčka
Mgr. Tatiana Iglaiová
sociálna poradkyňa

Centra včasnej intervencie
v Košiciach, n. o.
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Kto môže byť podporou 
pre rodiča zdravotne 
znevýhodneného dieťaťa? 
Citlivý a priamy lekár, 

ktorý pomôže rodičovi porozumieť 
vývinovým špecifi kám jeho dieťaťa. 
Terapeut, ktorý buduje silné stránky 
dieťaťa. Služba včasnej intervencie, 
ktorá sprevádza rodinu v prvých ro-
koch v jej domácom prostredí s tým, 
aby fungovala čo najefektívnejšie 
a aby sa dieťa začlenilo do spoloč-
nosti. Podporou je i manžel/man-
želka, širšia rodina, sused, kňaz či 
priateľ, ktorý dodá silu ísť ďalej. 

VÝCHOVA V RODINE 

Pre každého rodiča predstavuje 
výchova dieťaťa veľkú výzvu. Muž 
a žena prichádzajú do manželstva 
so vzorcami správania, naučenými 
vo svojich rodinách, ktoré však môžu 
na seba narážať. Pri výchove sa ale 
manželia musia zladiť pre dobro 
dieťatka. Zároveň sa obaja učia reš-
pektovať dieťa také, aké je, s jeho 
vlastnosťami, prednosťami i slabos-
ťami. Niektoré deti vynikajú v športe, 
ale kreslenie im nejde, niektoré zas 
krásne spievajú, ale matematika je 
pre nich „španielska dedina“. Špor-
tovca tak rodič nebude ťahať na vý-
tvarný krúžok a speváka „mučiť“ 
matematikou. Správny rodič podporí 
dieťa v tom, v čom vyniká. V čom je 
zas dieťa slabšie, z toho si osvojí iba 
základy, potrebné pre život. 

Podobné je to aj pri zdravotne znevý-
hodnenom dieťati, hoci jeho slabosti 
môžu byť vypuklejšie. Vzniká tu riziko, 
že rodič sa zameria na to, čo dieťa 
nevie a nepodporuje jeho silné stránky. 
Ak dieťa napríklad nerozpráva, prvé, 
čo nás napadne, je naučiť ho rozprávať. 
Dieťa však to, čo potrebuje, môže „ho-

voriť“ gestami. Učme ho preto posunky, 
aby vedelo povedať viac. Dieťa, ktoré 
nechodí – povieme si: „Budeme tré-
novať chodenie…“ Ale ruky má silné – 
koľko by toho zvládlo samo na vozíku? 
Vôbec to nie je o tom, že sa rodič vzdá, 
ale bude vnímať svoje dieťa také, aké 
je. Vyžaduje si to veľa lásky, síl, odvahu 
i podporu najbližších. 

Rodič zdravotne znevýhodneného 
dieťaťa to má ťažšie aj pri nastavova-
ní hraníc. Dnešná doba prináša krízu 
rodičovských hraníc. Prevládajú ten-
dencie „nech si dieťa robí, čo chce“, 

„urobíme všetko“, „dáme mu všetko, 
nech je len spokojné“. Ale je skutoč-
ne spokojné? Alebo chce stále viac? 

Predstavme si hokejový zápas 
na ľade bez bočných mantinelov. 
Vyzerá to tak slobodne, veľa miesta… 
Po chvíli však nastáva chaos – puk 
sa kotúľa ďaleko od všetkých hráčov, 
niektorí sa nudia, iní sú nervóz-
ni. Tak je to aj vo výchove dieťaťa. 
Bez hraníc je chaos… Bežné dieťa sa 
nejako pretlčie, zachytí vzory u bab-
ky, uja… Znevýhodnené dieťa však 
potrebuje rodiča s jasnými, presnými 
pravidlami a „mantinelmi“. Často 
síce nerozumie, čo sa deje, ale jasné 
hranice mu pomôžu orientovať sa 
v situáciách života. Každému dieťaťu 
totiž prináša pocit bezpečia a istoty 
to, keď vie, čo môže a čo už nie, čo je 
správne a čomu sa má vyhýbať. 

ŽIVOT V SPOLOČNOSTI 

Povedzme si, že rodič už zvládol 
domácu situáciu so zdravotne znevý-
hodneným dieťaťom. Prijal situáciu 
i dieťa také, aké je. Dáva mu jasné 
hranice a chce podporovať jeho silné 
stránky. Rodina však chce fungovať 
aj navonok, robiť to, čo ostatní ľudia. 

Chce chodiť na prechádzky, na ihrisko, 
na kúpalisko, do obchodu, do kostola. 
Rodič chce pracovať a chce, aby dieťa 
chodilo do školy. Tak, ako ostatní… 
Často však naráža. Nejde o limity jeho 
dieťaťa, ktoré dokáže rešpektovať 
a kompenzovať. Naráža na nepripra-
venú spoločnosť. Na štát, ktorý ne-
podporuje škôlky či školy. Podporuje 
a prispieva na to, aby bol rodič s die-
ťaťom doma. Avšak on chce pracovať, 
chce, aby malo jeho dieťa kamaráta. 
Naráža na bariéry fyzické, ako sú 
schody do obchodu, vysoké obrubníky, 
nevhodné ihriská pre imobilné deti. 
Bariéry srdca sú však horšie. Susedia, 
ktorí sa ich stránia. Idú takto príkladom 
aj svojim deťom? Učiteľky, ktoré hovo-
ria: „Nedá sa…“ Často sú preto takéto 
rodiny izolované. Zažili sme si chvíľku 
izolácie počas koronakrízy. Tieto rodiny 
sú však izolované dlhodobo, niektoré 
dokonca celý život. Vieme sa vyhovoriť 
na zlý systém, ktorý je takto nastave-
ný… Mohli by sme len pokývať plecami, 
alebo… môžeme spraviť zmenu „zdola“, 
a tak zmeniť svet. 

Čo môžem urobiť ja? Som mamička 
na materskej? Môžem dať úsmev, 
priateľstvo, môžem učiť svoje deti 
prijímať inakosť. Ak som učiteľ v ško-
le, môžem pripravovať aktivity, kde 
vyniknú všetky deti. Ak som archi-
tekt, môžem plánovať stavby bez ba-
riér. Ak som sused, môžem zájsť 
na návštevu. Ak som študent alebo 
dôchodca, môžem podať pomocnú 
ruku pri odbremenení rodičov a ve-
novať dieťaťu svoj čas. A môžem za-
čať vo svojom okolí… 

Každý z nás má v blízkosti takúto 
rodinu, stačí sa len odhodlať… Rodiny 
s dieťaťom so zdravotným znevý-
hodnením nám totiž môžu dať veľa 
a máme sa čo od seba navzájom učiť…

ŽIVOT RODINY

powered by
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„… a bolo purpurovo…“ Slovensko sa pred 10 rokmi začalo zahaľovať do purpurovej farby
na znak toho, že myslíme na tých najmenších bojovníkov, podporujeme ich spolu s ich 

rodinami a sme tu práve pre nich. A pretože naše srdcia sú purpurové, začali sme
písať históriu Svetového dňa predčasne narodených detí na Slovensku – tá sa pritom

každým rokom znásobovala o aktivity aj ľudí, ktorí sa k nám pripájali. 

PURPUROVÁ     
UŽ 10 ROKOV

V PURPUROVEJ  | SVETOVÝ DEŇ PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ

SPÁJA SLOVENSKO

Chrenovský most v Nitre

Námestie v Bardejove

ČLÁNOK PRIPRAVILA redakcia
FOTO archív OZ malíček
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SVETOVÝ DEŇ PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ | V PURPUROVEJ

Svetový deň predčasne na-
rodených detí si celý svet 
každoročne pripomína 
17. novembra. Jeho vyhlá-

senie bolo iniciované európskymi 
rodičovskými organizáciami a ro-
dičmi predčasne narodených detí 

– títo všetci sa rozhodli informovať 
o problematike predčasných pôro-
dov. Počas tohto dňa sa po celom 
svete usporadúvajú rôzne poduja-
tia, od roku 2011 má ofi ciálne čest-
né miesto aj v našom kalendári. 

V tento deň sa celý svet zafarbuje 
do purpurovej – farby predčasnia-
tok. Nielen svetové stavby, akými sú 
Eiffelova veža či Big Ben, ale i domi-
nanty po celom Slovenku sú už 10 
rokov nasvietené odtieňmi purpuro-
vej. To všetko pre to, aby sme vedeli, 
aký náročný boj tieto deti museli 
hneď na začiatku svojho životného 
príbehu zvládnuť a aby sme si v ti-
chosti zaspomínali aj na tie, ktoré 
svoj boj prehrali. 

Od roku 2011 vyjadrilo tejto iniciatíve 
podporu postupne až 11 slovenských 
miest, a to nasvietením 16 najväčších 
dominánt práve purpurovou farbou. 

Tradíciou sa stali i sprievodné 
podujatia, ktoré každoročne k Sve-
tovému dňu predčasne narodených 
detí organizujeme a ktorými uka-
zujeme, že zázrak života existuje 
a že nám bol daný v podobe malin-
kého „bábätka do dlane“. 

Most SNP v Bratislave
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Elenka sa narodila ako 
„bábätko do dlane“ s váhou 
530 gramov. Naše vytúžené 
dievčatko si však vybojovalo 
svoje miesto na tomto svete. 
I napriek tomu, že prekonala 
mnohé ťažkosti a celkovo 
bola hospitalizovaná takmer 
4 mesiace, dnes nám robí 
radosť doma a na prvý pohľad 
by ste nepovedali, čo všetko má 
už za sebou. 

Nebolo to jednoduché 
tehotenstvo – skôr odležané 
s nohami nahor, ale aj tak sme 
dúfali, že to potiahneme čo 
najdlhšie. Až v jedno ráno lekári 
po rutinnom ultrazvuku zistili, 
že bábätko prestalo priberať 
na váhe, a tak sa rozhodli, že 
väčšie šance na prežitie bude 
mať v inkubátore, než v brušku. 
Tak sa narodila naša Elenka 
– „dieťatko do dlane“, ktoré 
pri pôrode vážilo 530 gramov. 

bojovníčka

BOJOVNÍČKA DO DLANE  | PRÍBEH

ČLÁNOK PRIPRAVILA Lucia Okšová
FOTO ilustračné – archív OZ malíček

DO DLANE
POHĽAD, NA KTORÝ SA 
NEDÁ ZABUDNÚŤ 

Pár hodín po pôrode som dostala 
do rúk prvú fotku dcérky. Bola malič-
ká, najmenšia čiapočka na oddelení 
jej odstávala od hlávky, ktorú pokrý-
vali husté čierne vlásky a do tváre 
jej takmer nebolo vidno pre hadičku, 
ktorá za ňu dýchala. Na druhý deň 
som prechádzala chodbou JVSN
a nakúkala do inkubátorov. Netušila
som, že deti, ktoré som zahliadla, 
boli omnoho väčšie a predstavovali 
iný úsek, než vysoko špecializovaná 
JIS, na ktorej ležala naša Elenka.
Nič nás s manželom nepripravilo 
na ten pohľad, keď sa prvýkrát od-
halil inkubátor a v ňom sme uvideli 
bábätko, ktoré vážilo polovicu toho, 
čo vrecúško cukru. 

S manželom sme nikdy nevideli men-
šie stvorenie. Nevedeli sme si ani len 
predstaviť, ako môže také krehké 
bábätko, ktoré nemalo ešte ani pre-
rezané obe očká a za ktoré dýchali 

prístroje, prežiť túto noc a každú 
ďalšiu, ktorá príde. Neustále som 
bola v očakávaní tých najhorších 
správ. V tú noc som ležala na izbe 
presne oproti dverám, ktoré viedli 
na JVSN a mykla som sa zakaždým, 
keď cez ne niekto vošiel a vydýchla 
si, keď kroky nesmerovali za mnou. 
Prvé dni v nemocnici boli veľmi ná-
ročné, nepomohlo tomu ani úplné 
odlúčenie od rodiny a prísne proti-
pandemické pravidlá. Navyše, rok 
predtým sme približne v rovnakom 
týždni prišli o chlapčeka, ktorý ne-
dostal ani šancu zabojovať. Miesil sa 
vo mne strach, že sa to celé zopakuje, 
a vďačnosť, že lekári usilujú o život 
dcérky najlepšie, ako len vedia. Že 
vôbec dostala šancu a je len na nej, 
ako ju využije. 

PRVÉ KOMPLIKÁCIE 
A PRVÉ VÍŤAZSTVÁ 
Netuším, ako sa to v tom strese poda-
rilo, ale na druhý deň po cisárskom 
reze sa mi rozbehlo materské mlieko 
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– laktačná poradkyňa priam utekala 
za dcérkou, aby jej kolostrom vy-
treli ústočká. Nasledujúce dni sme 
striehli na najmenšie udalosti, okolo 
ktorých sa zrazu točil celý náš svet – 
na prvý tolerovaný mililiter mlieka, 
na prvé otvorenie očka a prereza-
nie toho druhého, na prvú stolicu. 
Zvonila som pri dverách a triasla 
sa, netušiac, či je dcérka stále v rov-
nakom stave, ako keď som pred pár 
hodinami odchádzala. Na tretí deň 
po pôrode dcérke prasklo pľúcko. 
Plakali sme, modlili sa, nevedeli, čo 
bude. Našťastie ju lekári zachránili. 
Pár dní na to, keď jej odpojili z telíč-
ka drenáž a tešili sme sa, že máme 
o hadičku menej, jej prasklo aj druhé 

– a všetko odznova… 

To už som bola z nemocnice doma 
a dvakrát denne sme s manželom te-
lefonovali na oddelenie, ako to ma-
ličká zvláda a tešili sa z každej sprá-
vy. Tie najlepšie začínali slovami: 

„Toho času je stabilná…“ alebo „Stav 
je nezmenený…“ Naštartovalo sa 
jej trávenie a ja som rozbehla toľko 
mlieka, že som sa neskôr na niekoľ-
ko mesiacov stala darkyňou a počí-
tala sklenené fľaše na litre. Maličká 
pila iba pár mililitrov denne, ale ja 
som odsávala ako o život, presved-
čená, že je to to jediné, čím jej viem 
pomôcť, a odhodlaná zásobovať há-
dam celú nemocnicu. 

LEPŠIE ČASY, HORŠIE ČASY

Prvé pokusy o odpojenie z pľúcnej 
ventilácie boli neúspešné – Elen-
ka na nej strávila 3 týždne, čo 
vyústilo do rozvoja chronického 
ochorenia pľúc. Jedného dňa, keď 
som prišla na oddelenie a videla 
pri dcérinom inkubátore vypnuté 
prístroje, prepadla ma úzkosť. Ani 
som si nestihla uvedomiť, že je to 
vlastne dobrá správa – podarilo sa 
ju odintubovať. 

Približne mesiac po pôrode sme si 
našli pri inkubátore diplom, ktorý 
Elenke gratuloval, že pribrala a váži 
už 1 000 gramov. To sa nám už 
zdala obrovská a plakali sme, teraz 
od radosti. Po dvoch mesiacoch 
postupného zlepšovania nás však 
čakala správa, že je potrebné Elenku 
previezť do inej nemocnice, na CT 
vyšetrenie pľúc, ktoré následne uká-

zalo potrebu ďalšieho zásahu, teraz 
chirurgov. Bolo neskutočne ťažké 
vidieť naše dievčatko po týždňoch 
zlepšovania znova na pľúcnej venti-
lácii a pod vplyvom sedatív. Nemali 
sme však na výber... 

NAČRIEŤ NA DNO 
SVOJICH SÍL 
Po prevoze dcérky do nemocnice, 
vzdialenej zhruba 200 kilometrov, 
sme sa s manželom presťahovali 
k mojim rodičom a každý deň sme 
za ňou dochádzali hodinu autom 
a nosili jej čerstvé mliečko. Prvé 
týždne som za ňou chodila iba 
sama a manžel nás čakal na parko-
visku – prísne proticovidové opat-
renia, nič sa nedalo robiť. Boli to 
neľahké dni, ktoré však popretkáva-
li krásne momenty, ako napríklad 
prvé „klokankovanie“. Na to sme 
si museli počkať presne 66 dní. Ne-
skutočne dlhý čas pre matku na to, 
aby mohla po prvý raz cítiť v náručí 
svoje dieťa… 

Ďalším veľkým míľnikom pre nás 
bolo to, keď sme sa dostali na „malú 
JIS-ku“, kde už väčšina detičiek 
nepotrebovala kyslíkovú podporu. 
Zakrátko sme sa jej „zbavili“ aj my 
i napriek prognózam, ktoré pripúšťa-
li, že ju budeme potrebovať aj doma, 
a začali sme pracovať na tom, aby 
sme sa „zbavili“ aj sondy do bruška. 
Návštevy boli pre nás krásne, ale 
vyčerpávajúce – denne sme cesto-
vali stovky kilometrov, najmä man-
žel, ktorý vstával ráno pred piatou 
do práce a večer o ôsmej ešte stále 
sedel na parkovisku vo vzdialenom 
meste a čakal, kým za ním prídem 
nevedno s akými správami. 

O to väčšia bola naša radosť, keď už 
mohol prísť na návštevu konečne aj 
on a po viac ako dvoch mesiacoch 
sme prvýkrát stáli nad inkubáto-
rom našej dcérky spolu ako rodičia. 
Po prvý raz sme boli pri sebe ako 
rodina, aj keď zaodetí v nemocnič-
ných plášťoch a s rúškami a delilo 
nás sklo inkubátora. 

Nekonečné dochádzanie, najazdené 
kilometre, neskutočný strach, mini-
mum spánku a do toho litre odsatého 
mlieka – to všetko predstavovalo 
taký vyčerpávajúci kolobeh, až sme 

sa rozhodli, že musíme rozdeliť svoje 
sily. Prenajala som si byt v meste, 
kde bola dcéra hospitalizovaná, 
a keď to už bolo možné, navštevovala 
som ju viackrát denne, kým manžel 
jazdil za nami na víkendy. Ďalšie od-
lúčenie, ktoré sme však so sebazapre-
ním zvládali s vidinou toho, že raz 
budeme doma spolu v trojici a potom 
už budeme nerozluční… 

PO ŠTYROCH 
MESIACOCH 
Celkovo sme v nemocnici strávili 114 
dní. Nebola to ľahká cesta, ale stála 
za to. Domov sme si odnášali bábät-
ko, ktoré malo tri a pol mesiaca, ale 
v podstate korigovane iba dva týžd-
ne, 2 700 gramov a 44,5 centimetra. 
Maličké dievčatko, ktoré však bolo 
v našich očiach to najväčšie a najsta-
točnejšie dieťa, aké existuje. 

Dnes, keď píšem tieto riadky, sme 
doma z nemocnice necelé 2 mesiace 
a naša Elenka je veľké a krásne diev-
čatko. Má už vyše 4 200 gramov a 51 
centimetrov. Musíme cvičiť „vojtov-
ku“ a užívať zopár liekov, chrániť sa 
pred vírusmi, ale na to všetko, čím 
sme si prešli a aký dramatický bol 
jej príchod na svet, sa máme dobre. 
Prvé odborné ambulancie nás už 
plánujú postupne vyradiť, z čoho
sa nesmierne tešíme. 

Elenka dýcha celkom sama a nielen 
to – pasie koníky, opätuje úsmev, 
uškŕňa sa, keď ju šteklíme a stále 
papá mamkine mliečko. Dodnes 
nevieme, prečo sa na svet vypýtala 
tak predčasne – či za to mohol covid, 
ktorý sme spolu prekonali začiatkom 
druhého trimestra… V hlave máme 
mnoho otázok a len málo odpovedí. 
No koniec koncom, na tom nezáleží. 
Je tu, je s nami a je to veľký zázrak. 
Sme neskutočne vďační lekárom, 
ktorí s obrovským nasadením bojo-
vali o život našej dcérky, a tiež ses-
tričkám, ktoré sa o ňu s láskou starali 
v čase, keď sme my nemohli a aspoň 
takto im posielame jedno veľké ob-
jatie. Pevne veríme, že zo všetkých 
diagnóz, ktoré máme, vyrastieme 
a keď ich prídeme pozrieť, bude to
už po vlastných. 

Držte nám palce!
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Svetový deň predčasne narodených detí je spojený s viacerými sprievodnými aktivitami, ktoré 
Občianske združenie malíček organizuje v rámci celého Slovenska. Medzi pravidelné podujatia 

sa v našom purpurovom kalendári od roku 2014 radí aj Koncert pre predčasne narodené deti a ich 
rodiny, ktorý sa v čase osláv Svetového dňa predčasne narodených detí koná v Prešove. 

O jeho začiatkoch i osobnostiach, ktoré s ním boli aj sú spojené, sme sa rozprávali s Máriou 
Palenčárovou – podpredsedníčkou Občianskeho združenia malíček.

ROZHOVOR PRIPRAVILA Veronika Kmetóny Gazdová (OZ malíček)
FOTO archív OZ malíček

koncerty
PRE PREDČASNE NARODENÉ
DETI MAJÚ NA VÝCHODE SLOVENSKA 
SVOJU TRADÍCIU
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VRÚCNE STRETNUTIA 
RODÍN A PRIATEĽOV 

Od roku 2014 sa v Prešove pravidel-
ne koná, pri príležitosti Svetového 
dňa predčasne narodených detí, 
koncert pre predčasne narodené 
deti a ich rodiny, ktorý organizuje 
Občianske združenie malíček a Pe-
rinatologické centrum – Oddelenie 
neonatológie FNsP J. A. Raimana 
v Prešove. 

„Adventný, benefi čný, slávnostný, ko-
morný… už akokoľvek ich nazývame, 
ich hlavným cieľom bolo oboznámiť 
verejnosť s problematikou pred-
časných pôrodov, s tým, že rodičia, 
zdravotníci a všetci, ktorí sa starajú 
o predčasne narodené deti, potrebujú 
uznanie, ocenenie, chvíľu len pre nich, 
čas na pohladenie duše a na spoločné 
stretnutia,“ spomína na založenie 
tradície a atmosféru prešovských 
koncertov Mária Palenčárová, ktorá 
pri ich organizovaní stála od samot-
ného počiatku. 

ROZMANITÉ PRIESTORY, 
OSOBNOSTI I PROGRAM
Krásne historické priestory v Prešo-
ve – dvorana Evanjelického kolégia, 
Divadlo Jonáša Záborského a jeho 
historická scéna či (posledné roky) 
františkánsky Kostol svätého Jozefa 
boli dôstojnými miestami, každé 
so svojou jedinečnosťou, ktoré vý-
znamne prispievali k celkovej
atmosfére koncertov. 

Hodnotný program tvorili vystúpe-
nia známych umelcov – napríklad 
Janais, Katky Koščovej, Martina 
Husovského, Hanky Servickej, Sláv-
ky Tkáčovej, Andrey Štiavnickej či 
ženského komorného zboru Vocals, 
folklórneho súboru Rozmarija, Dua 
Farsa and Eve, tanečníkov zo Súk-
romného konzervatória Dezidera 
Kardoša a z tanečného klubu Elit, 
umelcov z konzervatórií v Košiciach, 
žiakov ZUŠ svätého Mikuláša a Jána 
Pőschla v Prešove, detí z detského 
zboru Sekčováčik a mnohých ďalších. 

„Cieľom koncertov bola – okrem ume-
leckého zážitku – aj fi nančná pomoc 
predčasne narodeným deťom a tiež 
podpora aktivít Občianskeho zdru-
ženia malíček,“ hovorí o „pridanej 

hodnote“ pomoci tým, ktorí ju po-
trebujú, podpredsedníčka združe-
nia. Ako ďalej dodáva, sprievodné 
aktivity v Prešove mali i duchovnú 
stránku – „za predčasne narodené 
deti a ich rodiny sa konali aj sväté 
omše a čítali prosby v prešovských 
chrámoch, napríklad v Konkatedrále 
svätého Mikuláša, v evanjelickom 
kostole, v Katedrálnom chráme 
svätého Jána či vo františkánskom 
Kostole svätého Jozefa,“ približuje 
Mária Palenčárová. 

Stálou súčasťou koncertov bola aj 
prezentácia háčkovaných vecí a dar-
čekov pre predčasniatka v rámci pro-
jektu Pomáhame srdcom, ktoré zho-
tovili šikovné ženy z Centra voľného 
času svätého Jána Pavla II. v Prešove, 
dva roky po sebe (2016 a 2017) bola 
zas súčasťou koncertov i putovná 
výstava fotografi í predčasne narode-
ných detí pod názvom Narodil sa bo-
jovník, ktorá sa realizovala pod zášti-
tou EFCNI (European Foundation for 
the Care of Newborn Infants), ako aj 
XV. celoslovenská konferencia sestier, 
pracujúcich v neonatológii. 

„Na poste moderátoriek sa vystrie-
dali ženy s krásnymi hlasmi – Ru-
ženka Berežná, Veronika Kmetóny 
Gazdová a Katka Hviščová,“ spomí-
na Mária Palenčárová ľudí spoza 
mikrofónu, ktorí sprevádzali hostí 
prešovským podujatím. 

Partnerom koncertov bolo mesto 
Prešov, Predajná galéria Artdiela 
a Centrum včasnej intervencie 
v Prešove, podujatie fi nančne pod-
porili i mnohé fi rmy. V dňoch orga-
nizovania koncertov bola purpuro-
vou farbou – symbolom predčasne 
narodených detí – nasvietená histo-
rická budova mestskej radnice alebo 
Vodárenská veža. 

Podpredsedníčka malíčka oceňuje 
aj dobrovoľníctvo „malých i veľ-
kých“ ľudí s dobrým srdcom, ktorí 
pomáhali pri príprave a organizácii 
podujatia. „Osobitne nás teší pomoc 
dobrovoľníkov z radov študentov 
prešovských stredných a vysokých 
škôl. Pri príprave a organizácii 
koncertov v Prešove každoročne 
pomáhali i vzácni ľudia – Peter 
Kyslan (grafi cká príprava), Alenka 
Šándorová, Helenka Vožňáková, 
Marta Gromošová, Kamila Žiláková 
a mnohí ďalší.“ 

Téma predčasných pôrodov, nároč-
ných začiatkov a kľukatých cesti-
čiek predčasne narodených detí by 
bez pomoci bola oveľa náročnejšia. 

„Koncert je akýmsi poďakovaním 
všetkým, ktorí prechádzajú náročnou 
cestou predčasného pôrodu, všetkým, 
ktorí im na tejto ceste pomáhajú 
a nám, ktorí vnímame náročnosť tejto 
životnej situácie,“ dodáva na záver 
Mária Palenčárová. 

Na fotografi i zľava: Veronika Kmetóny Gazdová,
Mária Palenčárová, Ľubica Kaiserová
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Po predčasnom pôrode sú rodičia plní obáv, strachu, neistoty i nádeje, ktorá sprevádza 
ich vieru v život a zdravie ich malého bábätka. Zoznamujú sa s novými situáciami, 

ktoré zažívajú, ako aj pocitmi, ktoré nimi prenikajú. Chcú vedieť všetko a hneď. 
Odpovede na ich otázky však nie sú jednoznačné, niekedy si na ne musia počkať. 

Aké sú najčastejšie otázky rodičov, týkajúce sa predčasne narodených detí? 

RODIČOV PREDČASNE
NARODENÝCH DETÍ

NAJČASTEJŠIE
OTÁZKY

PRIPRAVILA Veronika Kmetóny Gazdová (OZ malíček)
FOTO archív OZ malíček
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AKÚ MÁ MOJE DIEŤA 
ŠANCU NA PREŽITIE? 

O štyri, šesť či dvanásť týždňov – 
o koľko môže byť tehotenstvo kratšie, 
aby bolo bábätko ešte v poriadku? 
Pôrodom totiž bábätko prerušilo svoj 
vnútromaternicový vývin a prišlo 
na svet skôr – hovoríme, že je ešte 
nezrelé alebo nedonosené. Čím dlhší 
čas v brušku strávilo, tým budú jeho 
vyhliadky na ďalší život nádejnejšie. 
Každý jeden deň, strávený v brušku, 
je k dobru bábätka. Pri tejto otázke 
je však potrebné mať na mysli, že aj 
týždne sú len čísla a záleží od každé-
ho jedného dieťatka, aké silné bude 
a ako sa dokáže popasovať so svojím 
skorým príchodom na tento svet. Je 
mnoho prípadov, keď mali predčasne 
narodené deti v nižšom týždni lep-
šie prognózy, ako detičky, narodené 
vo vyššom gestačnom týždni, ale 
s viacerými komplikáciami. Záleží 
to však od konkrétneho prípadu. 
V súčasnosti sa ako spodná hranica 
prežitia zvykne uvádzať 24. týždeň 
tehotenstva. Čím skôr a s čím men-
šou hmotnosťou sa dieťatko narodí, 
tým je starostlivosť o predčasne na-
rodené bábätko náročnejšia. Zrelosť 
dieťaťa sa delí podľa dosiahnutého 
gestačného týždňa. 

Pre porovnanie – ešte pred 20 rokmi 
sa za životaschopné považovali len 
deti s hmotnosťou nad jeden kilogram, 
dnes sa táto hranica posunula až 
na 500 gramov; za posledných 20 
rokov sa tak šance predčasne narode-
ných detí na prežitie zdvojnásobili.

KEDY BUDE TO 
NAJHORŠIE ZA NAMI 
A BUDEME MIMO 
NEBEZPEČENSTVA 
TRVALÝCH NÁSLEDKOV? 

Hovorí sa, že mať predčasniatko je už 
strach na celý život. A rodičia pred-
časne narodených detí s tým plne 
súhlasia. Prepustením predčasniatok 
do domácej starostlivosti sa totiž 
nič nekončí. Dieťatko je síce stabi-
lizované, dýcha, prijíma potravu, 
životné funkcie sú ustálené, avšak 
predčasniatko je naďalej rizikovým 
pacientom v mnohých ambulanciách. 
Musí byť sledované, lebo niektoré ná-
sledky predčasného pôrodu sa môžu 

objaviť až neskôr, pri vývoji jednot-
livých orgánov, pri ich dozrievaní. 
Preto je dôležité držať sa pokynov 
a odporúčaní všetkých odborníkov 
a špecialistov a stanovovať si stále
nové medzníky, ktoré sú zároveň ma-
lými veľkými cieľmi. V rámci psycho-
motorického vývoja ide napríklad 
o držanie hlavičky, plazenie a lezenie, 
sedenie, prvý krok, neskôr prvé
slovo, vnímanie, videnie, počutie,
zo zdravotného hľadiska je to správ-
ne fungovanie každého orgánu. Ide 
o to, aby ste vy rodičia dokázali 
pre dieťa vytvoriť také podmienky 
a poskytnúť mu takú starostlivosť, 
aby ste dokázali minimalizovať 
následky skorého príchodu dieťaťa 
na tento svet a spolu so zdravotník-
mi maximalizovali šance na jeho 
čo možno najplnohodnotnejší život. 
Treba však mať na pamäti, že ak sa 
vám čokoľvek nezdá a vymyká sa to 
štandardnému správaniu vášho die-
ťatka, je potrebné sa okamžite obrátiť 
na odborníka. 

AKO DLHO BUDE MOJE 
DIEŤA V NEMOCNICI? 

Každá rodina s predčasne naro-
deným dieťatkom i samotný malý 
bojovník si píšu svoj vlastný príbeh. 
Dĺžka hospitalizácie sa odvíja od ges-
tačného týždňa, v ktorom sa dieťatko 
narodilo, od jeho zdravotného stavu, 
prípadne od komplikácií, ktoré musí 
prekonať. V zásade však platí, že 
dieťa musí byť stabilizované, musí 
samostatne dýchať, prijímať potravu 
bez pomoci nozogastrickej sondy 
a musí dosiahnuť hmotnosť minimál-
ne 2 000 gramov (v závislosti od pra-

coviska). K termínu prepustenia 
zvyčajne dochádza pri splnení týchto 
podmienok a v čase, keď by malo 
dieťatko prísť na svet v riadnom, plá-
novanom termíne. 

MUSÍME S DIEŤATKOM 
PO PREPUSTENÍ DOMOV 
CVIČIŤ S POUŽITÍM 
VOJTOVEJ METÓDY?

Ak to lekári odporučia a stanovia 
dieťatku pravidelnú terapiu prostred-
níctvom Vojtovej metódy, je potrebné 
to dodržiavať. Mnohí rodičia sa toho 
boja, pretože dieťatko pri cvičení 
môže plakať, pričom majú strach,
že mu ublížia. Opak je však pravdou – 
toto cvičenie pomáha dieťatku na ceste
k jeho zdraviu, jeho pohybu, neskôr 
napomáha správnemu učeniu a plno-
hodnotnému životu. Z praxe poznáme 
i prípady, keď deti s lepšími vyhliad-
kami na život bez následkov po pred-
časnom pôrode, s ktorými rodičia 
prestali cvičiť, boli na tom motoricky 
aj po psychickej stránke v neskoršom 
období horšie, ako predčasniatka
zo skoršieho gestačného týždňa s ove-
ľa závažnejším zdravotným stavom 
a horšími vyhliadkami do budúcnosti, 
s ktorými však rodičia poctivo a sve-
domito cvičili. To, že dieťatko začne 
hýbať rúčkami a nôžkami, ešte ne-
znamená, že sa u neho nemôže niečo 
prejaviť, čo potom môže predstavovať 
vážny problém v jeho ďalšom živote. 
Ak vám lekár nariadi cvičenie, je to 
v záujme vášho dieťatka. Z cvičenia 
si tiež vytvorte vlastný rituál, pustite 
si k tomu príjemnú hudbu, prípadne 
dieťatku spievajte, vysvetľujte mu, 

EXTRÉMNA NEZRELOSŤ
POD 28. TÝŽDEŇ TEHOTENSTVA 

ŤAŽKÁ NEZRELOSŤ
28. – 30. TÝŽDEŇ TEHOTENSTVA 

STREDNÁ NEZRELOSŤ
31. – 33. TÝŽDEŇ TEHOTENSTVA 

ĽAHKÁ NEZRELOSŤ
34. – 36. TÝŽDEŇ TEHOTENSTVA

EXTRÉMNE NÍZKA
HMOTNOSŤ
POD 1 000 g 

VEĽMI NÍZKA
HMOTNOSŤ
POD 1 500 g  

NÍZKA HMOTNOSŤ
POD 2 500 g  

ZRELOSŤ NOVORODENCA

podľa týždňa podľa hmotnosti
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čo idete urobiť alebo čo s ním robíte 
– váš hlas ho upokojí. Ak rodič neprij-
me terapiu, neprijme ju ani dieťa. Po-
vedzte tak sebe i jemu, že cvičenie je 
pre jeho zdravie, že plač je len jeho 
nesúhlas s pohybom, ktorý od neho 
žiadate vykonať, a to všetko robíte 
pre jeho dobro. 

DIEŤA MOJEJ 
KAMARÁTKY, KTORÉ SA 
NARODILO ROVNAKO, 
ALE V TERMÍNE, UŽ 
„ŠTVORNOŽKUJE“ – KEDY 
BUDE TO MOJE? 
Pri predčasne narodených deťoch 
platí nepísané pravidlo: NEPOROV-
NÁVAŤ! Pri dieťati, ktoré sa narodí 
predčasne, je dôležité korigovať jeho 
vek, aby sme vedeli správne vyhod-
notiť jeho vývin. Nemôžeme totiž 
bábätko, ktoré sa narodilo v termíne, 
porovnávať s dieťatkom, ktoré je 
na svete síce rovnako dlho, ale malo 
by byť ešte 3 mesiace chránené ma-
miným vnútrom. Tieto 3 mesiace mu 
chýbajú po všetkých stránkach, preto 
pri predčasne narodených deťoch 
používame pojem „korigovaný vek“. 
Znamená to, že predčasne narodené 
dieťa má dva veky – jeden počítaný 
odo dňa, keď sa narodilo (chrono-
logický/biologický vek alebo dátum 
narodenia), a druhý odo dňa, keď 
sa malo narodiť (korigovaný alebo 
upravený vek, vypočítaný termín na-
rodenia). Korigovaný vek (pôvodne 
predpokladaný termín narodenia) je 
vek, ktorý sa používa na sledovanie 
očakávaného vývinu a rastu dieťaťa. 
Takže na všetko, čo by vaše dieťa 
malo robiť, množstvo potrebného 
spánku, jedenie, kedy začať podávať 
pevnú stravu a kedy by malo dosaho-
vať vývinové míľniky – na to všetko 
by sa malo nazerať s ohľadom na deň, 
keď sa malo narodiť (korigovaný 
alebo upravený vek, predpokladaný 
termín narodenia). Vek sa pri pred-
časne narodených deťoch zvyčajne 
koriguje do dovŕšenia 2 rokov. Pred-
časne narodené dieťa môže mať 
i systém míľnikov, ktorý je odlišný 
od donosených detí. Predčasný 
pôrod vášho dieťaťa môže ovplyvniť 
aj spôsob, akým sa vyvíja v prvom 
roku života alebo dlhšie. Deti, kto-
ré sa narodili veľmi skoro (s ENPH 
a VNPH), tie, ktoré potrebovali roz-

siahlejšiu lekársku pomoc alebo 
tie, ktoré majú aj iné zdravotné 
problémy, budú mať s vyššou 
pravdepodobnosťou väčšie 
oneskorenie, najmä pokiaľ 
ide o vývin hrubej a jem-
nej motoriky a reči. 
Niektoré typy onesko-
renia – napríklad myš-
lienkové (kognitívne) 
schopnosti – nemusí byť 
jednoduché rozpoznať 
až do školského veku. 
Na určenie korigovaného 
veku vášho dieťaťa zoberte 
počet mesiacov od narodenia 
(vek) a odrátajte počet mesiacov, 
o ktoré sa dieťa narodilo predčas-
ne. Ak sa napríklad narodilo pred 5 
mesiacmi a narodilo sa o 3 mesiace 
pred termínom, potom 5 mesiacov 
(vek) – 3 mesiace (pred termínom) = 
2 mesiace (korigovaný vek).

KTORÍ ŠPECIALISTI 
BUDÚ MUSIEŤ 
DOHLIADAŤ NA 
ZDRAVOTNÝ STAV 
MÔJHO DIEŤATKA
PO PREPUSTENÍ? 
Väčšina predčasne narodených detí 
(zvyčajne s extrémne nízkou a veľmi 
nízkou pôrodnou hmotnosťou) pod-
stúpi ešte v nemocnici viacero vyšet-
rení s cieľom vylúčiť alebo zabezpe-
čiť včasné zistenie určitých bežných 
zdravotných problémov. 

JE MONITOR DYCHU 
POTREBNÝ A DOKEDY 
JE POTREBNÉ HO 
POUŽÍVAŤ? 
Okrem iných špecifík majú predčasne 
narodené deti zvýšené riziko výskytu 
SIDS (z anglického Sudden Infant 
Death Syndrome). SIDS je náhle a ne-
očakávané úmrtie zdanlivo zdravého 
dieťaťa vo veku do jedného roka. 
Dieťa sa nikdy nezobudí a smrť nie je 
objasnená ani po dôkladnom vyšetre-
ní. Najúčinnejšou prevenciou je preto 
používanie kvalitných monitorov 
dychu, ktoré signalizujú prípadné 
apnoe dieťaťa, aby tak rodič dokázal 
zasiahnuť. Zvyčajne sa užívanie mo-
nitora dychu odporúča počas prvého 
korigovaného roku života dieťaťa.

» vyšetrenie krvných testov 

» röntgenové vyšetrenie hrudníka 

(na zistenie prípadných dýchacích 

a pľúcnych problémov) 

» röntgenové vyšetrenie brucha 

(na zistenie prípadných črevných 

problémov)

» EKG a ECHO srdca (vyšetrenie 

prípadných problémov so srdcom)

» ultrazvukové vyšetrenie mozgu 

a obličiek (na zistenie prípadných 

abnormalít mozgu a obličiek)

» očný test (na zistenie prípadných 

problémov s očami)

» kontrolu sluchu (na zistenie prípadných 

sluchových a vývinových problémov)

PREDČASNE NARODENÉ DETI 
SÚ NÁSLEDNE (V ZÁVISLOSTI 
OD IDENTIFIKOVANÝCH 
PROBLÉMOV) VEDENÉ 
V AMBULANCIÁCH: 

» neurologickej

» pneumologickej

» imunoalergologickej

» rizikovej

» kardiologickej

» očnej

» rehabilitačnej

» gastroenterologickej

» iných ambulanciách

(v závislosti od konkrétneho

dieťaťa a jeho zdravotného stavu)

TESTY, KTORÉ DIEŤATKO 
PODSTÚPI EŠTE V NEMOCNICI

PREDČASNÝ PÔROD | NAJČASTEJŠIE OTÁZKY
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AKO TO BUDE 
S IMUNITOU DIEŤAŤA? 

Predčasniatka majú príliš krehkú 
imunitu a často sa nedokážu s ná-
strahami vírusov či rôznych baktérií 
vysporiadať tak, ako donosené bá-
bätká. Aby sa znížilo riziko, že vaše 
dieťa dostane nejakú infekciu, dbajte 
na to, aby každý z vášho blízkeho 
okolia vedel, že je dôležité, aby si 
členovia rodiny a návštevníci dô-
kladne umyli ruky skôr, ako sa budú 
dieťatka dotýkať. Držanie bábätka je 
dobré podporovať, avšak obmedzte 
množstvo ľudí, ktorí vaše dieťatko 
bozkávajú, na najbližšiu rodinu. 
Opýtajte sa tiež lekára, či sú návštevy 
vašej domácnosti povolené, i to, kedy 
by nemal nikto chodiť na návštevu. 
Zistite, kedy najskôr môžete vziať 
svoje dieťa na verejnosť. Pripomeň-
te členom rodiny a návštevám, aby 
u vás doma nefajčili, a požiadajte 
ľudí, aby nefajčili ani v blízkosti 
vášho dieťaťa, keď ste vonku, na ve-
rejnosti. Nebojte sa povedať „NIE“, 
ak sa na návštevy ešte necítite, aby 
vám okolie blízkych a priateľov ešte 
doprialo čas. Každý je z vášho prí-
chodu domov nadšený, avšak pre vás 
a vaše dieťatko prichádza opäť niečo 

nové. Doprajte si čas na zblíženie sa 
s bábätkom v domácom prostredí, 
na vytvorenie si harmonogramu 
dňa, denných rituálov či prípadné 
pravidelné odsávanie mlieka. Sta-
rostlivosť o predčasne narodené die-
ťa je špecifi cká, časovo náročnejšia, 
zahŕňa i pravidelné cvičenia, podá-
vanie liekov niekoľkokrát do dňa či 
intenzívne návštevy lekárov, ktoré 
sú náročné nielen pre dieťatko, ale 
aj pre rodičov a vedia denný režim 
v daný deň narušiť, preto je potrebné 
dopriať si na návštevy čas a zaradzo-
vať ich postupne, keď na to bude kaž-
dý pripravený. Máte doma vytúžené 
dieťatko a už sa nemusíte nikoho 
pýtať, či ho môžete pohladkať, či ho 
môžete vziať do náručia – užívajte si 
to. Informujte sa o očkovaní a iných 
injekciách pre deti, ktoré bude vaše 
dieťatko možno potrebovať. 

KEĎ SOM MALA PRVÉ 
DIEŤA, NARODENÉ 
PREDČASNE, AKO 
JE TO S ĎALŠÍMI 
TEHOTENSTVAMI? 

Prvá otázka, ktorú si mnohí rodičia 
položia pri predčasnom pôrode, je, 

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY | PREDČASNÝ PÔROD

prečo sa to týka práve ich. Niekedy 
poznáme presnú príčinu, avšak často 
býva táto príčina nejasná. Faktory, 
ktoré spôsobujú predčasný pôrod, 
sú veľmi rôznorodé. Môžu súvisieť 
s ochorením matky, s ochorením 
dieťatka, prípadne môžu súvisieť 
s vonkajšími príčinami. 

Rozpoznaním rizikových faktorov 
a ich adekvátnou liečbou je možné 
porodiť dieťatko v čase, ktorý je naj-
bližší predpokladanému termínu. 
Dané faktory sa pritom vyskytujú 
iba pri 40 % predčasných pôrodov 

– pri ďalších 60 % prípadov je príči-
na doposiaľ neznáma. Mnoho žien 
porodí predčasne aj pri normálnom 
priebehu tehotenstva, kde je pred-
časný pôrod doslova prekvapením. 
I napriek tejto skutočnosti aj bábätká, 
narodené v 25. týždni tehotenstva, 
môžu vyrásť v normálne, zdravé deti. 
V literatúre sa udáva, že zatiaľ nie je 
presne objasnené, prečo predchádza-
júce tehotenstvo ovplyvňuje ďalšie 
tehotenstvo – každé tehotenstvo je 
tak, ako každá žena, individuálne. 

» vek budúcej mamičky nižší ako 16 a vyšší ako 40 rokov 

» stavba tela ženy (výška, hmotnosť – ženy s nadmernou 

hmotnosťou s ohľadom na ich výšku) 

» genetické faktory (ak v rodine matka alebo sestra

tehotnej ženy porodili predčasne)

» životospráva (tehotné ženy – fajčiarky alebo požívajúce 

nadmerne alkohol či iné drogy)

» tehotné ženy, ktoré neabsolvujú pravidelné prenatálne 

kontroly 

» ženy so závažným zdravotným ochorením

(srdcovo-cievne ochorenia, ochorenia pľúc, obličiek,

žliaz s vnútorným vylučovaním) 

» opakované predčasné pôrody (ak sa predchádzajúce 

tehotenstvo skončilo predčasným pôrodom, je riziko,

že sa predčasný pôrod môže zopakovať) 

» dva alebo viac potratov (potraty zvyšujú riziko 

predčasného pôrodu pri ďalšej gravidite) 

» infekcie (najčastejšou príčinou bývajú infekcie 

močových ciest alebo pôrodných ciest) 

» problémy s maternicou (abnormálny tvar maternice, 

abnormálne množstvo plodovej vody, myómy – 

nezhubné tumory maternice, slabosť krčka maternice 

– teda sa začnete predčasne „otvárať“)

» problémy s plodom (chorobný vývoj plodu, viacplodové 

tehotenstvo, umelé oplodnenie) 

» problémy s placentou (zlé uloženie placenty, predčasné 

odlučovanie placenty, nedostatočná činnosť placenty) 

» ochorenia matky (cukrovka, obličkové ochorenia, 

vysoký krvný tlak, zvýšená činnosť štítnej žľazy, 

epilepsia, anémia)
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Keď sa bábätko narodí 
predčasne, v tej chvíli sa zmení 
celý život rodiny. Radosť 
z nadchádzajúceho rodičovstva 
razom zastrie neistota, strach 
alebo žiaľ. Rodičia majú mnoho 
otázok, na ktoré ale chýbajú 
odpovede. A hoci potrebujú byť 
silní pre svoje bábätko, ktoré 
bojuje o život v inkubátore, sami sa 
často nemajú na koho obrátiť, aby ich v tejto náročnej 
chvíli podržal. „Ak sa v spomienkach vrátim do obdobia,
keď sa nemocnica stala na 3 mesiace mojím domovom, kým 
sme si z nej nedoniesli domov nášho ,bojovníka‘, veľmi by som 
privítala pomoc odborníka, ktorý by nás podporil, povzbudil, 
vysvetlil, že to, čo sa deje v našom vnútri, je adekvátne tomu,
čo sa deje v našom živote, a zmiernil by tak psychické následky,
ktoré sme si ako rodičia predčasniatka, žiaľ, odniesli do nášho
rodičovského života,“ potvrdzuje Monika – mamička predčasne
narodeného chlapčeka. Psychologická pomoc je však na novo-
rodeneckých oddeleniach na Slovensku zatiaľ iba v počiatkoch, 
hoci niektoré pracoviská ju už dokážu rodičom poskytnúť. 
„Psychológ by mal byť členom tímu každého perinatologického 
centra, pretože tak, ako sa staráme o dieťa, tak by sme sa mali 
starať aj o matku a rodičov,“ prezentuje svoj názor Zuzana 
Navrátilová – klinická psychologička na Novorodeneckej
klinike LF SZU Perinatologické ho centra UN v Bratislave,
ktorá sa ako jeden z mála psychológov na Slovensku stará 
o rodičov predčasniatok. 

POTREBUJÚ AJ RODIČIA
PREDČASNE NARODENÝCH DETÍ

ROZHOVOR PRIPRAVILA Lucia Okšová
FOTO shutterstock.com

pomoc

Kedy, v akom momente začínate 
pomáhať ženám, ktorým hrozí 
predčasný pôrod, prípadne porodi-
li predčasne? 
Ženy začínam sprevádzať v čase, 
keď to potrebujú – je to individu-
álne. Z mojej praxe i zo skúseností 
vyplýva, že mamky potrebujú moju 
pomoc predovšetkým v období 
pred predčasným pôrodom, ktoré je 
psychicky najnáročnejšie – je plné 
neistoty, strachu a napätia. Najlepšie 

Na naše otázky odpovedá
Zuzana NAVRÁTILOVÁ, PhD.

 psychologička
Novorodenecká klinika LF SZU a UNB



100 % 
profesionálna

zdravotná
starostlivosť
poskytnutá

deťom

11 % 
rodičov dostalo
psychologickú

podporu
počas hospitalizácie

ich dieťaťa
na neonatologickom

oddelení

54 % 
rodičov 

nedostalo takmer
žiadnu podporu

počas hospitalizácie
ich dieťaťa

na neonatologickom
oddelení

5 000 DETÍ ROČNE
sa na Slovensku narodí predčasne

58 % 
rodičov

by privítalo
podporu

psychológa alebo skúsených
rodičov s podobnou

skúsenosťou

OZ malíček realizovalo prieskum s názvom
Očami rodičov – Starostlivosť zameraná na novorodenca a rodinu
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je teda stretnúť sa s takouto matkou 
ešte na oddelení rizikovej gravidity 
a postupne ju pripraviť na situáciu 
predčasného pôrodu a popôrodného 
pobytu dieťatka na JIS. Z mnohých 
dôvodov sa to však nie vždy podarí, 
pretože predčasný pôrod príde náhle 
a matka prichádza do pôrodnice s už 
rozbehnutou pôrodnou činnosťou. 
Často sa tak stretávame až po samot-
nom pôrode – vtedy mamke pomá-
ham s adaptáciou na túto situáciu.“ 

V čom vlastne spočíva vaša práca?
Predovšetkým v poskytovaní včasnej 
psychologickej intervencie, krízovej 
intervencie, psychoterapeutického 
podporného rozhovoru, psychorela-
xácie a psychoprofylaxie v súvislosti 
s predčasným pôrodom, a to pred 
samotným pôrodom, počas neho 
a po ňom, ako aj v čase dochádza-
nia rodičov za dieťatkom na JIS až 
do prepustenia domov. 

Ako môže matke pomôcť prítom-
nosť psychológa na novorodenec-
kom oddelení? 
Psychologická podpora je pre matku 
pred, počas a po predčasnom pôrode 
absolútne nevyhnutná a potrebná, 
a to predovšetkým pre adaptáciu 
na situáciu, rozvoj vzťahovej väzby 
s dieťatkom a tiež pre prevenciu ná-
sledných psychických problémov. 

Čím si prechádza matka po predčas-
nom pôrode po psychickej stránke?
V prvom rade zažíva šok, pre mnohé 
je to i traumatická skúsenosť. Pred-
časný pôrod totiž často prichádza 
náhle, mamka nie je naň pripravená, 
a tak, ako sa dieťatko narodí pred-
časne, aj mamka sa stane matkou 
predčasne. Potrebuje preto čas, aby 

sa na danú situáciu adaptovala, zo-
rientovala sa v nej, našla v nej opor-
né body a časom ju prijala. 

Na jednej strane veľmi stresujúca 
životná udalosť, strach o zdravie či 
až život bábätka, na druhej strane 
matka, ktorá sa pokúša v tomto 
psychickom vypätí rozbehnúť lak-
táciu. Čo radíte mamkám v tejto 
situácii na vašom oddelení?
V takejto situácii je ideálne sústrediť 
sa len na to, čo je potrebné robiť ako 
najdôležitejšie a prvoradé – po pôrode 
sa napríklad sústrediť len na tie úplne 
základné činnosti, akými sú oddych, 
spánok, jedlo a rozbiehanie laktácie. 
Nič viac. Vždy mamkám hovorím, že 
toto je maximum, čo môžu spraviť pre 
seba i dieťatko v danej neľahkej situácii. 

Namiesto popôrodného bondin-
gu a priloženia na prsník si ženy, 
ktoré porodia predčasne, musia 
na prvé dotyky svojho bábätka 
či „klokankovanie“ počkať dlhšie, 
kým to dovolí jeho zdravotný stav, 
nezriedka i niekoľko týždňov. Ako 
to vplýva na budovanie vzťahu 
medzi matkou a dieťaťom? 
Vzťahová väzba medzi matkou a jej 
dieťatkom sa vytvára už počas teho-
tenstva, po pôrode sa ďalej rozvíja. 
Po predčasnom pôrode nedochádza 
k pretrhnutiu tejto vzťahovej väzby, 
hoci sa nemožno dieťatka zo začiat-
ku dotýkať. Dochádza iba k vzájom-
nému dočasnému fyzickému vzdia-
leniu. Po predčasnom pôrode sa tak 
vzťah rozvíja iným spôsobom, ako
po štandardnom pôrode, a to vráta-
ne bondingu. Iný spôsob znamená, 
že matka dochádza za dieťatkom 
na JIS, ak to jeho stav umožňuje, 
dotýka sa ho, rozpráva mu, číta mu 

rozprávky, neskôr 
„klokankuje“. Toto 
všetko má význam 
nielen pre dieťatko, 
ktoré z hlasu, doty-
kov a vône matkinej 
kože vie, že mamka 
je s ním, ale aj pre 
mamku, ktorá môže 
i takto tráviť čas 
so svojím dieťatkom. 
Dochádza tak k pri-
rodzenému a záro-
veň potrebnému 
hormonálno-psy-
chickému vylaďova-

niu rodiča a dieťatka. Matkám a ro-
dičom sa preto snažíme čo najviac 
umožniť kontakt so svojím dieťatkom. 

Mnohé ženy nevedia, ako sa 
po predčasnom pôrode správať 
k svojmu okoliu, rozpačito prijí-
majú gratulácie k bábätku, prípad-
ne môžu riešiť dilemu, či o pôrode 
a jeho okolnostiach vôbec informo-
vať. Čo by ste im odporúčali? 
Tu jednoznačne platí robiť len to, 
na čo má matka chuť a na čo sa 
cíti. Kontakt s vonkajším okolím či 
rodinou býva v takýchto situáciách 
pre matku a rodičov extrémnou zá-
ťažou. Okolie situáciu väčšinou nepo-
chopí, ani sa to nedá od druhých ľudí 
očakávať, pretože nemajú danú skú-
senosť, avšak mali by ju rešpektovať. 

Mamky, ktoré porodia predčasne, 
opúšťajú slovenské nemocnice 
skôr, ako ich detičky; nezriedka 
na ten moment, keď si ich môžu 
vziať domov, musia čakať niekoľko 
týždňov až mesiacov. Čo prežíva 
v týchto chvíľach mama bábätka, 
ktoré zostáva v nemocnici? 
Pre mamku je odchádzanie od bábät-
ka, samozrejme, psychicky veľmi ná-
ročné – môže mať pocit, že dieťatko 
opúšťa a, prirodzene, za ním smúti. 
Ja osobne našim mamkám vždy vy-
svetľujem, že pokiaľ je dieťatko u nás, 
v nemocnici, a stará sa o neho náš 
lekársky tím, mali by ten čas využiť 
na to, aby sa starali o seba a nabrali 
nové fyzické i psychické sily, ktoré 
budú potrebovať v celom ďalšom 
období návštev na JIS. 

Prejdime k momentu, na ktorý 
rodičia úporne čakajú – na pre-
pustenie dieťatka do domácej 
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starostlivosti. Po príchode domov 
môžu čeliť množstvu protichod-
ných emócií – radosti, strachu, 
neistote či pochybnostiam. Čo by 
ste odporúčali rodičom, ktorí si 
priniesli domov svoje vytúžené 
bábätko po dlhšej hospitalizácii?
Všetky popísané pocity sú prirodze-
nou súčasťou celého tohto procesu. 
Ja osobne vždy odporúčam našim 
rodičom, aby sa venovali sebe, jeden 
druhému, bábätku a robili len to, 
čo je nutné. Aby si konečne trochu 
oddýchli, boli spolu, zatiaľ iba blízka 
rodina. Kontakt so širším okolím 
býva v tomto období zvýšenou psy-
chickou záťažou. 

Podľa niektorých štúdií sú rodičia 
predčasne narodených detí až de-
saťkrát viac ohrození popôrodnou 
depresiou, úzkosťami či posttrauma-
tickou stresovou poruchou. Ako sa 
dajú tieto následky minimalizovať?
Situácia predčasného pôrodu má vy-
soký potenciál stať sa traumatickou 
skúsenosťou, a to pre svoju intenzitu, 
neočakávanosť, nemožnosť kontroly 
nad situáciou či možnosť ohrozenia 
života dieťatka. Včasná psychologic-
ká intervencia – tzv. krízová inter-
vencia – pomáha predchádzať vzniku 
posttraumatickej stresovej poruchy 
alebo rozvoju úzkostnej či depresív-
nej symptomatológie, prípadne tieto 
príznaky zmierniť. 

Vyhľadávajú rodičia pomoc psy-
choterapeuta alebo psychiatra aj 
mimo oddelenia?
Ak rodičia vyhľadávajú pomoc mimo 
oddelenia, tak väčšinou až vtedy, keď 
si dieťatko odnesú domov a ja s nimi 
už stratím kontakt. Vtedy často do-
chádza aj k uvoľneniu z nemocnič-
ného prostredia, teda aj k uvoľneniu 
emócií, ktoré môžu byť príliš zaťažu-
júce, preto rodičia potrebujú ďalšiu, 
kontinuálnu podporu. 

Aké ďalšie formy pomoci – okrem 
tej psychologickej – môžu rodičia 
dostať?
Je to napríklad akákoľvek pomoc 
od blízkych a okolia – tá rodičom 
uľahčí situáciu a uľaví od záťaže. Ide 
pritom o úplne jednoduchú pomoc – 
keď napríklad ostatní niečo prinesú 
do pôrodnice, keď pomôžu rodičom 
navariť, upratať alebo čosi zariadiť. 
Rodičia, ktorým sa bábätko narodilo 

predčasne, by totiž mali riešiť iba tie 
záležitosti, ktoré sú nutné – ostatné 
by mali nechať na iných. 

Posledné 2 roky ovplyvnili situáciu 
rodičov i protipandemické opatre-
nia – mnohí tak mohli navštevovať 
svoje detičky iba v obmedzenej 
miere, prípadne boli niekde odká-
zaní len na videoprenosy z inkubá-
torov. Čo to pre nich znamenalo? 
Tieto opatrenia, keď nebolo dočasne 
možné povoliť návštevy v nemocni-
ciach, boli pre rodičov doslova kata-
strofou. Išlo predovšetkým o pocity 
bezmocnosti, smútku až hnevu na 
celú situáciu. 

Prejdime ešte k vám. Ako ste sa 
vlastne dostali k práci na novoro-
deneckej klinike?
K práci na našej klinike som sa 
dostala vďaka obrovskej inicia-
tíve a snahe našej prednostky 

– doc. MUDr. Dariny Chovancovej 
– vytvoriť takéto nové pracovné 
miesto. Keďže ako klinický psychológ 
v ambulancii klinickej psychológie 
v našej nemocnici som už vyšetrova-
la predčasne narodené deti v rámci 
skríningu psychomotorických schop-
ností vo veku dvoch a troch rokov, 
mala som s klinikou kontakt. Bola 
som teda oslovená na spoluprácu. 
A neváhala som ani sekundu… 

Čo je na vašej práci pre vás osob-
ne to najkrajšie a, naopak, 
čo najnáročnejšie?
Najkrajšie je, keď 
vidím ten zázrak 
zrodu nového 
života od 

začiatku až po koniec a keď mám tú 
možnosť prejsť s matkou a rodičmi celú 
cestu od predpôrodného obdobia až 
po odchod z nemocnice s dieťatkom 
v náručí. Vtedy som vďačná, že mi rodi-
čia dôverovali a dovolili mi sprevádzať 
ich na tejto náročnej ceste. Väčšina 
matiek a rodičov zostáva v mojej pa-
mäti, hoci sme sa napríklad stretli len 
párkrát, na mnohé príbehy si spomí-
nam spontánne, s viacerými som tiež 
v kontakte i po tom, ako odídu z nemoc-
nice – či už s dieťatkom, alebo bez neho. 
Najnáročnejšie je, samozrejme, sprevá-
dzanie rodičov po strate dieťatka… 

Prítomnosť psychológa na novoro-
deneckej klinike je na Slovensku 
zriedkavá. Ako by – podľa vás – po-
mohlo navýšenie počtu psycholó-
gov, ktorí by poskytovali takúto 
pomoc rodičom, a ich pôsobenie 
vo všetkých regiónoch krajiny?
Pomohlo by to, samozrejme, zásadne. 
V pericentre v Trenčíne pracuje ako 
psychologička moja kolegyňa – spo-
lužiačka z vysokoškolských štúdií. 
Sme jediné dve na Slovensku, čo je 
dosť smutné vzhľadom na závažnosť 
a psychickú záťaž, ktorú rodičia 
predčasniatok zažívajú. Psychológ 
by mal byť členom tímu každého 
perinatologického centra. Tak, ako sa 
staráme o dieťa, tak by sme sa totiž 
mali starať aj o matku a rodičov, pre-
tože tvoria nedeliteľnú jednotku. 

PREDČASNÝ PÔROD | PSYCHOLÓGIA
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Medzi naše
sprievodné
aktivity patrí
i zhotovovanie balíčkov 
a ich odovzdávanie – z lásky 
a s láskou. Ich súčasťou sú 
ručne háčkované či pletené 
veci alebo odkazy od mám 
predčasne narodených detí, 
ktoré si touto náročnou cestou 
začiatkov so svojimi deťmi 
už prešli. Každoročne v rámci 
tohto projektu odovzdávame 
do nemocníc niekoľko stoviek 
takýchto balíčkov s handmade 
výrobkami, na tvorbe ktorých 
sa podieľa viac ako 50 žien 
z celého Slovenska. 

pomáhame     
 SRDCOM

ka, týždeň naro-
denia či váhu, 
ktorá v mno-
hých prípadoch 
nedosahuje ani 
800 či 1 000 
gramov. Dnes 
sú z týchto 
detí živo-
taschopné, šikovné, život a rodičov 
milujúce malé osobnosti, ktoré doka-
zujú, že sa im na tomto svete páči a že 
zázraky sa dejú.

CHOBOTNIČKA 
AKO SYMBOL 
PREDČASNIATOK 

Tieto výnimočné balíčky obsahujú na-
príklad háčkovanú čiapočku, prívesok, 
hračku alebo podbradník. Obľúbenou 
je najmä chobotnička, ktorá navyše 
robí predčasne narodeným deťom 

„spoločnosť“ v inkubátore, pričom 
jej chápadlá pripomínajú maličkým 
pupočnú šnúru z maminho bruška. 
Ručne háčkovaná chobotnička tiež 
predstavuje talizman, ktorý sa spája 
s predčasniatkami po celom svete. 

Naším cieľom je to, aby sa prostred-
níctvom týchto malých darčekov 
a povzbudivých slov naplnili srdcia 

rodičov predčasne narodených detí 
v nemocniciach silou, vierou a od-
hodlaním bojovať spolu s ich bábät-
kami, ktoré sa na tento svet vypýtali 
priskoro. I napriek tomu, že každé 
dieťatko si so sebou nesie iný životný 
príbeh, všetky majú spoločného me-
novateľa – nekonečnú lásku svojich 
rodičov, ktorá prekoná aj nemožné.

PRIDAŤ SA MÔŽETE AJ VY

Kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@malicek.sk. 

Na webe malicek.sk nájdete i detailné návody na háčkovanie 

tých najobľúbenejších hračiek a darčekov pre bábätká. 

NIE STE V TOM SAMI 

Mama v nemocnici po predčasnom 
pôrode je iba málokedy obdarovaná 
darčekmi. Neistota, strach, úzkosť 
a nádej – to sú emócie, ktoré rodičov 
sprevádzajú týždne či mesiace pobytu 
s ich predčasne narodeným dieťaťom 
v nemocnici. O to viac sa preto mamy 
predčasniatok potešia balíčku, ktorý 
ich čaká pri bábätku – obsahuje drob-
né predmety od sponzorov, dobrovoľ-
níkov či mám, ktoré už majú vlastnú 
skúsenosť s predčasným pôrodom 
a starostlivosťou o predčasniatko, 
pričom stále majú v čerstvej pamäti 
náročné obdobie v nemocnici. 

Okrem vrúcnych, povzbudivých slov 
obsahuje kartička aj meno ich dieťat-

POMOC PRE NAJMENŠÍCH | AKTIVITY MALÍČKA

ČLÁNOK PRIPRAVILA redakcia
FOTO archív OZ malíček
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Horúčka

obmedzte
kontakt

vyhnite sa
davom

umývaj te
si ruky

udržuj te
čistotu

čistite
hračky

chrčanie namodralá pokožka sťažené dýchanie

teplota plný nos
suchý kašeľ

piskot z pľúc

respiračný
syncyciálny
vírus
a predčasne
narodené deti

<– prevencia

Aktuálne sme na začiatku sezóny 
šírenia RS vírusu, čo znamená jeho 
prívlastok syncyciálny a koho ten-
to vírus napáda?
RSV, čiže respiračný syncyciálny 
vírus je syncyciálnym preto, že 
z infi kovaných buniek vytvára ob-
rovské mnohojadrové útvary, syn-
cytia. Je nebezpečný najmä pre naj-
mladšie vekové kategórie detí. RSV 
spôsobuje také ochorenia, ako sú 
zápaly priedušiek a priedušničiek 
(bronchitídy a bronchiolitídy) či 
zápaly pľúc (pneumónie). Je vysoko 
nákazlivý. Približne dve tretiny detí 
sú infi kované počas prvého roku 
života a takmer všetky sa s touto 
infekciou stretnú pred 2. rokom 
života. Čím mladšie dieťa vírus na-
padne, tým ťažší môže byť priebeh 
ochorenia. Výskyt RSV infekcie 
je u predčasne narodených detí 
o 20 % vyšší a máva ťažší priebeh 
ako v prípade donosených detí. Naj-
závažnejší priebeh infekcie je u detí 
medzi 2. až 7. mesiacom života. Väč-

šie deti ho môžu prekonať relatívne 
bez problémov len ako ľahký katar 
dýchacích ciest.

V čom je teda rozdiel, ak sa ním na-
kazí predčasne narodené a donosené 
dieťa? Čo robí z predčasniatok ohro-
zenú skupinu pred RSV a kto okrem 
nich patrí k rizikovým pacientom?
K tomu, aby sa dieťa narodilo s do-
končeným vývojom pľúc, musí byť 
donosené do 38. týždňa tehotenstva. 
Predčasne narodené deti, ktorých po-
čet každým rokom na Slovensku stúpa 
(aktuálne je to 7 % z celkového počtu 
narodených detí a do roka je 4 – 5 tisíc 
detí), sa rodia v takom štádiu vývoja 
pľúc, kedy sa im ešte nestihnú vyvinúť 
pľúcne mechúriky, tzv. alveoly, ktoré 
sú veľmi dôležité pri výmene kyslíka 
medzi vdychovaným vzduchom a krv-
ným riečiskom. Tie sa totiž tvoria až 
v poslednom štádiu vnútromaterni-
cového vývoja. Dieťa, ktoré sa narodí 
predčasne, ich vyvinuté nemá, preto 
sú preň prvé roky vývoja kritické. 

Každá infekcia, ktorá by napadla ich 
pľúca, má omnoho ťažší priebeh ako 
u detí narodených v riadnom termíne. 
Aj bežná infekcia môže mať fatálne ná-
sledky a tým, že dieťa nevládze dýchať, 
sa bez pomoci môže zadusiť. U pred-
časne narodených detí sa môže vy-
vinúť chronické pľúcne ochorenie, 
ktoré sa volá bronchopulmonálna 
dysplázia. Je to najčastejšie chronické 
pľúcne ochorenie v detskom veku. 
Na jeho vzniku má výrazný podiel 
umelá pľúcna ventilácia, ktorú musia 
mať predčasne narodené deti bez-
prostredne po narodení. Ak sa k tomu 
navyše pridá infekcia, ich znížená 
funkcia sa ešte oslabí, čo môže viesť 
až k zástave dýchania. Priebeh RSV 
infekcie je v ich prípade oveľa ťažší. 
Zo skúseností vieme, že ak k nám prí-
du deti s diagnózou RS vírusu, po jej 
prekonaní sa budú k nám opakovane 
vracať. Bývajú častejšie choré, choro-
by bývajú dlhšie, nezriedka spojené 
aj s pískaním na hrudníku. Navyše je 
dokázané, že mávajú častejšie astmu. 

RSV | PREVENCIA

 RSV je nebezpečným pôvodcom 
infekcií horných aj dolných dýchacích ciest u detí, na ktorý konkrétny liek 

neexistuje. Vyskytuje sa vo všetkých krajinách sveta a v Európe je u detí 
mladších ako 2 roky príčinou hospitalizácie až polovice prípadov akútnych 

infekcií dýchacích ciest. Patrí do kategórie respiračných vírusov, ktorý sa v našom 
podnebnom pásme vyskytuje sezónne, od jesene do jari. Sezónne sa vyskytujú aj iné 

respiračné vírusy ako je napr. vírus chrípky, ktoré môžu byť tiež pre deti nebezpečné, 
avšak nie tak výrazne ako RSV. V USA podľahne každoročne viac detí na RSV infekciu, než na chrípku. 
Viac o tom, prečo sú predčasne narodené deti rizikovou skupinou a ako ich môžeme chrániť, ale aj aký 
je rozdiel medzi tzv. imunoprofylaxiou - čo je práve prevencia proti nakazeniu predčasniatok - oproti 
klasickému očkovaniu, sme sa zhovárali s detskou pneumologičkou MUDr. Jaroslavou Orosovou st. 

rozhovor
s MUDr. Jaroslavou
OROSOVOU st.

ROZHOVOR PRIPRAVILA Veronika Kmetóny Gazdová (OZ malíček)
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V tomto je zákernosť tohto vírusu, 
lebo je nebezpečný nielen akútnym 
ochorením, ale stopy po sebe zane-
cháva ešte po dlhý čas. Dospelí, ktorí 
takmer všetci prekonali RSV infekciu 
v detstve, majú vytvorené špecifi cké 
protilátky proti RSV. Matka odovzdáva 
tieto protilátky svojmu dieťatku až 
v posledných troch mesiacoch teho-
tenstva, a preto schopnosť predčasne 
narodených detí brániť sa RSV infek-
cii je výrazne oslabená. Medzi deti 
ohrozené infekciou RSV patria aj deti 
s vrodenou chybou srdca, u ktorých 
je RSV infekcia v 35 – 40 % smrteľná. 
Musia absolvovať niekoľko operácií, 
často majú oslabenú imunitu, stav je 
vždy vážny. Pre všetky tieto deti je 
akákoľvek infekcia hrozbou a zbytoč-
nou komplikáciou.

Ako sa deti môžu týmto RSV infi ko-
vať? Ako sa prenáša a kde na svoj 
„cieľ“ číha?
Vírus sa šíri kvapôčkovou infekciou 
(nakazená osoba kašle, kýcha...), ale 
aj bežným telesným kontaktom, doty-
kom, bozkávaním alebo podávaním 
rúk. Veľmi jednoducho sa možno 
nakaziť i v preplnených a uzavretých 
priestoroch – v obchodných centrách, 
na akciách pre deti a pod. Vírus však 
prežíva i na povrchu predmetov, 
ako sú hračky, oblečenie či pracovný 
stôl. Navyše bábätká môžu ochorieť 
aj od svojho staršieho súrodenca. 
Na koži RS vírus prežíva 20 minút, 
na povrchu kuchynskej linky až 
6 hodín. Človek s dobre fungujúcou  
imunitou vylučuje RS vírus ešte 7 dní 
potom, ako infekciu prekonal.

Ak už sa dieťatko RS vírusom nakazí, 
aký je priebeh ochorenia, aké kom-
plikácie môže spôsobiť a ako sa lieči?
Ihneď, ako rodičia spozorujú prvé 
príznaky ochorenia, je nutné, aby 
kontaktovali lekára. Ak by to neu-
robili, stav dieťaťa sa začne zhoršo-
vať, pretože sa infekcia začne šíriť 
do pľúc. Dieťa môže dostať horúčku, 
dýchanie sa výrazne sťaží, môže sa 
objaviť počuteľné pískanie či kašeľ, 
známky srdcového zlyhávania. Deti, 
ktoré patria do niektorej z rizikových 
skupín, nezriedka končia na jednotke 
intenzívnej starostlivosti a kyslíko-
vej liečbe, niekedy znovu na umelej 
pľúcnej ventilácii, ba dokonca môže 
ochorenie skončiť i smrťou dieťaťa. 
V takýchto prípadoch je liečba mimo-

riadne náročná. Navyše neexistuje 
kauzálna liečba RSV infekcie (pozn. 
liečba zameraná na príčinu ochore-
nia). Antibiotiká nie sú účinne, keďže 
ide o vírusovú infekciu. Dôraz preto 
dávame na prevenciu.

Prevencia je teda najdôležitejším 
aspektom v súvislosti s RS víru-
som, v čom spočíva táto ochrana 
predčasniatok pred ním?  
Preventívne opatrenia chránia život 
detí. Na to, aby rodič maximalizoval 
ochranu svojho dieťaťa, najmä, ak ide 
o dieťa, ktoré patrí do niektorej z rizi-
kových skupín, je nutné:  

» dodržiavať zásady hygieny pri kon-
takte s dieťaťom (skôr, ako sa 
ho budete dotýkať, umyte si ruky 
mydlom a teplou vodou alebo si ich 
opláchnite dezinfekčným roztokom); 

» ak ste prechladnutí alebo máte ho-
rúčku, namiesto bozkávania svoje 
dieťatko láskyplne objímajte; 

» nedovoľte ľuďom s príznakmi 
prechladnutia alebo horúčkou kon-
takt s vaším dieťaťom; 

» neohrozujte dieťa fajčením, roz-
hodne zakážte fajčenie komukoľvek 
vo vašom byte; 

» vyvarovať sa miestam s veľkým 
počtom ľudí a klimatizáciou (ná-
kupné centrá, masové aktivity 
pre rodiny s deťmi).

Predčasne narodenému dieťaťu 
s chronickým pľúcnym ochorením 
väčšinou neodporúčam skoré zara-
denie do kolektívu pre vysoké riziko 
infekcie dýchacích orgánov.

Nie je vhodné ani navštevovanie 
nákupných či materských centier. 

Pokiaľ sa dieťaťu výborne darí prvé 
3 roky, nebýva choré, môžeme zvážiť 
nástup do kolektívneho zariadenia. 
Rodičov tiež upozorňujeme na to, že 
do dvoch rokov veku ich dieťaťa nie 
je vhodné cestovať s ním lietadlom 
alebo absolvovať pobyt vo vysoko-
horskom prostredí, pretože je tam 
v ovzduší nižšia koncentrácia kyslíka 
a mohlo by im to spôsobiť problémy.

Predčasniatka chránime aj podá-
vaním špecifi ckých obranných 
látok, tzv. imunoprofylaxie. Aký je 
rozdiel medzi touto látkou a kla-

sickými povinnými či nepovinnými 
očkovaniami u detí?
Proti vírusovým ochoreniam, kto-
rým je aj RSV infekcia, nepoznáme 
špecifi ckú liečbu. O to dôležitejšia je 
ochrana pred takými ochoreniami. 
Takou je aj imunoprofylaxia RSV, 
ktorú pacienti nesprávne nazývajú 
očkovanie. Do organizmu dieťaťa 
vpravujeme  protilátky proti RSV, 
ktoré sa naviažu na RS vírus práve 
na tie miesta, ktorými by sa inak 
vírus naviazal na bunku. Ten sa už 
nemá ako prichytiť, a takto sa zabrá-
ni vzniku. Pozor, nejde teda o očko-
vanie, pri ktorom podáte oslabeného 
pôvodcu ochorenia a telo si musí vy-
tvoriť protilátky, ale ide o podanie už 
hotových protilátok! Po podaní tejto 
špecifi ckej protilátky sa príznaky 
RSV infekcie, ako napríklad pískanie 
na prieduškách, vyskytli opakovane 
len u 6,4 % detí z 349 pozorovaných. 
Na porovnanie v skupine 95 detí, 
ktorým nebola podaná účinná pro-
tilátka, dochádzalo k infekciám až 
u 18,9 % pozorovaných.

Kedy a komu sa liek podáva? Kto ho 
dieťaťu predpisuje ? Aké sú kritériá 
schválenia pre dieťatko? Ako sa liek 
znáša, akú sú nežiaduce účinky?
V čase maximálneho výskytu tohto 
vírusu, čo je v našich zemepisných 
šírkach v mesiacoch november až 
apríl kalendárneho roka, podávame 
rizikovým deťom humanizovanú mo-
noklonovú IgG1 protilátku anti-RSV, 
nazvanú palivizumab (Synagis). Je 
dôležité, aby dieťa dostávalo dávky 
pravidelne v mesačných intervaloch 
celkovo 5-krát tak, aby sa zabezpečila 
primeraná ochrana počas celej RSV se-
zóny, vzhľadom na to, že hladina proti-
látok po 20 dňoch klesá. Po 18-ročných 
skúsenostiach môžem konštatovať, že 
sme takmer nemali nepriaznivé reak-
cie. Je bezpečná a hlavne účinná a deti 
ju veľmi dobre tolerujú. Liečbu môže 
indikovať neonatológ, detský kardio-
lóg a detský pneumológ vo vybra-
ných neonatologických pracoviskách 
s resuscitačnou starostlivosťou, v pe-
rinatologických centrách, v detskom 
kardiocentre a vo vybraných det-
ských pľúcnych ambulanciách. Pod-
lieha schváleniu revíznym lekárom. 
Pre predčasne narodené deti, ktoré 
spĺňajú indikačné kritéria, je jeho 
podávanie plne hradené všetkými 
zdravotnými poisťovňami. 

PREVENCIA | RSV
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Sme rodičovská organizácia, ktorá sa venuje pomoci rodinám
s predčasne narodenými deťmi. Sme mostom medzi rodinami

a odbornou verejnosťou s cieľom zlepšiť starostlivosť
o predčasne narodené deti a zabezpečiť im čo najlepší štart do života.

Participujeme na rôznych projektoch, snažíme sa o zviditeľnenie problematiky 
predčasných pôrodov, starostlivosti o „predčasniatka“ a o komplexnú starostlivosť rodiny. 

Spolupracujeme s Neonatologickou sekciou Slovenskej pediatrickej spoločnosti (SPS)
a Sekciou sestier pracujúcich v neonatológii pri Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Chceme, aby predčasne 
narodené deti mohli byť
spolu s rodičmi od prvej chvíle
a aby prítomnosť blízkych
bola vnímaná ako súčasť 
najlepšej starostlivosti.

NAŠA VÍZIA Aktuálne sa na Slovensku narodí 
predčasne každé 11. dieťa11

30
700

37

30 % predstavuje nárast predčasniatok 
za ostatných 10 rokov

700 predčasniatok patrí k najrizikovejším, 
ich váha nepresiahne ani 1 500 g

37. týždeň tehotenstva predstavuje 
hranicu pre označenie predčasniatok

Predčasniatka tvoria najväčšiu 
skupinu pacientov na Slovensku

Ľubica Kaiserová
Štatutárna zástupkyňa
a prezidentka OZ malíček

Ivana Balážová
Členka výkonnej rady

Mária Palenčarová
Podpredsedníčka
OZ malíček

Veronika Kmetóny Gazdová
Členka výkonnej rady
Komunikácia s verejnosťou

Iveta Jančoková
Členka výkonnej rady 
Projektová manažérka

Daniela Sameková
Členka kontrolnej rady

Jarmila Sestrienková
Členka výkonnej rady
Projektová manažérka

Denisa Hrbáňová
Členka kontrolnej rady

ČLENSKÁ RADA
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Hlavným partnerom 10. výročia je spoločnosť

KTO SME? | OZ MALÍČEK

V OZ malíček zabezpečujeme materiálnu 
pomoc pre neonatologické oddelenia a to 
prostredníctvom projektov a získaných 
sponzorských darov (vyhrievané postieľky, 
profesionálne odsávačky materského 
mlieka, kreslá na klokankovanie, 
polohovacie pomôcky - Neobedy, monitory 
dychu či plienky).

Spolupráca je kľúč k dosiahnutiu úspechu 
a to platí vo všetkých oblastiach. Preto 
sme nesmierne hrdé, že v roku 2020 sa 
uskutočnilo ustanovujúce stretnutie 
Odbornej rady OZ malíček.

Cieľom našich aktivít je aj zvýšiť povedomie 
o problematike predčasného pôrodu 
a prejaviť uznanie lekárom a sestričkám, 
ktorí sa obetavo a s láskou starajú o tých 
najväčších bojovníkov (poďakovanie 
neonatologickým pracovickám,
Purpurové Slovensko).

ZDRAVIE DIEŤAŤA

HISTÓRIA MALÍČKA
· Založenie malíčka

· 1. ročník podujatia Deň detí

· Prvá tlačová konferencia k Svetovému 

dňu predčasniatok

· Stretnutie rodín v Prešove

· Nasvietenie dominánt Slovenska

· Spustenie projektu Pomáhame srdcom

· Predvianočné strenutie rodičov 

predčasniatok

· Založenie komunitného centra a prvé terapie

· Spustenie kampane Socks for life na Slovensku

· Odborný workshop pre rodiny a profesionálov 

· Spolupráca 12 nemocníc

· Putovná výstava „Narodil sa bojovník“

· 1. ročník konferencie Celostný vývin dieťaťa

· Podpora Štandardov

· Audio príručka pre rodičov

· Kampaň Najkrajší hlas

· Celoslovenské stretnutie rodín

· Spustenie projektu Kufrík pre opustené deti

· Členstvo v EFCNI 

· 1. ročník ocenenia Purpurové srdce

· Projekt Ene, mene, mini

· Účasť na vzdelávacích programoch 

pacientských organizácií 

· Celoslovenská konferencia pacientských 

organizácií na Slovensku

· Mikulášske stretnutie rodín

· Výstava Socks for life

· Ples v opere – podpora 

perinatologických centier

· Spolupráca 7 nemocníc 

· Spustenie projektu Prvá 

fotka bábätka

· Ocenenie EFCNI Award

· Spolupráca 15 nemocníc

· Prvý online prenos z inkubátora

· Členstvo v AOPP

· Ocenenie dobrovoľnícky projekt roka

· Príručka pre rodičov

· Odborná rada

· Vynovený projekt Prvá 

fotka bábätka

· Kniha Venované Eme
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Tradíciu Občianskeho združenia malíček, ktorá sa stala 
i každoročnou súčasťou purpurového kalendára, predstavuje 
slávnostný benefi čný koncert, na ktorom sa od roku 2012 udeľuje aj 
prestížne ocenenie Purpurové srdce. Podujatie sa organizuje i vďaka 
našim partnerom, a to pri príležitosti Svetového dňa predčasne 
narodených detí, keď vyzdvihujeme a ďakujeme za prácu tým, ktorí 
robia svet predčasniatok lepším, krajším, kvalitnejším a zdravším. 

OCENENIE VEĽKÝM
OSOBNOSTIAM 

purpurové
srdce

HISTÓRIA NAJVÄČŠIEHO 
BOJA – BOJA O ŽIVOT 
Purpurové srdce sa zrodilo vďaka 
myšlienke armády Spojených štá-
tov amerických, kde udeľujú takúto 
medailu za zranenie v boji. Existuje 
azda väčší boj, ako ten o život? Ná-
sledky a „zranenia“, späté s predčas-
ným narodením, si totiž nesie takéto 
dieťa, ako aj jeho rodina celý život. 
Purpurová farba pritom charakteri-
zuje kráľovský majestát a podčiarku-
je istú výnimočnosť. 

Purpurové srdce je symbolom jed-
noty medzi skupinou ľudí, ktorá 
nepozerá na odlišnosti a jej členovia 
majú jeden spoločný cieľ – nádej 
na budúcnosť predčasne narodených 
detí. Patria do nej nielen rodičia a ro-
dina dieťaťa, ale tiež zdravotné sestry, 
lekári, duchovní a priatelia. Tí všetci 
totiž zdieľajú puto, ktoré nie je mož-
né vyjadriť slovami – možné ho je 
poznať len srdcom. 

SRDCE AKO SYMBOL 
ŽIVOTA A LÁSKY 
Počas slávnostného večera, symboli-
zujúceho vďaku a krehkosť života, sú 
oceňované osobnosti, ktoré význam-
ne prispeli k zlepšeniu podmienok 
v rámci starostlivosti, osvety a ná-
slednej starostlivosti o predčasne 
narodené deti. Ocenenie Purpurové 
srdce tak predstavuje vyjadrenie 
obdivu a vďaky za obetavú a často 

nedocenenú pomoc malým bojovní-
kom a ich rodinám. 

Purpurové srdcia predčasne naro-
dených detí sa vyrábajú ručne z čes-
kého skla a zo striebra, z ktorého sa 
razia i mince. Sú silné ako všetky 
predčasniatka – nie však také silné, 
aby vydržali tvrdý úder. Purpuro-
vá farba je kráľovská – je to farba 
kráľov a kráľovien a všetkých nedo-
nosených detí, strieborná slza je zas 
poctou tým predčasne narodeným, 
ktorých sme stratili. 

Ocenenia sú pritom udeľované 
v troch kategóriách: Osobnosť Neo-
natologickej sekcie Slovenskej pediat-
rickej spoločnosti, Osobnosť verejné-
ho života a Osobnosť Občianskeho 
združenia malíček. 

Ocenenými sa počas uplynulých rokov 
stali: prof. MUDr. Mária Huttová, CSc.; 
prof. MUDr. František Bauer, PhD.; 
MUDr. Viera Haľamová; MUDr. Mi-
kuláš Rusnák – in memoriam; 
MUDr. Ivan Frič; Patrícia Jarjabková; De-
nisa Hrbáňová; MUDr. Mária Vasilová; 

Andrea Cocherová; doc. MUDr. Darina 
Chovancová, CSc.; MUDr. Mirko Zibo-
len, CSc.; Jana Žitňanská; Mgr. Mária 
Palenčárová; PhDr. Danka Greškovit-
sová – in memoriam; doc. MUDr. Kata-
rína Maťašová, PhD.; Výskumný ústav 
detskej psychológie a patopsychológie; 
sestry z neonatologických oddelení 
(perinatologických centier) z celého 
Slovenska; MUDr. Klaudia Demová; 
SOCIA – Nadácia na podporu sociál-
nych zmien; Mgr. Marta Gromošová; 
MUDr. Soňa Molnárová; Mgr. Iveta 
Jančoková; MUDr. Michal Jánoš; 
LIDL Slovenská republika, v. o. s.; 
Mgr. Mária Drábiková; MUDr. Ľubica
Pejhovská; Klinika detskej oftalmoló-
gie Lekárskej fakulty Univerzity Ko-
menského a Národného ústavu det-
ských chorôb v Bratislave; MUDr. Mi-
lada Mošková; kolektív Detského 
kardiocentra Národného ústavu srd-
cových chorôb v Bratislave; Spoločnosť 
ABBVIE a kolektív Ambulancie pre deti 
s perinatálnou patológiou a rizikom 
Novorodeneckej kliniky Mikuláša 
Rusnáka Lekárskej fakulty Slovenskej 
zdravotníckej univerzity a Univerzitnej 
nemocnice v Bratislave. 

AKTIVITY MALÍČKA | PURPUROVÉ SRDCE

ČLÁNOK PRIPRAVILA redakcia



aj vďaka vám môžeme pomáhať
podporiť nás môžete na malicek.sk

ÚČEL POUŽITIA
FINANCIÍ

PODARILO SA NÁM
V ROKU 2020

ÚČEL POUŽITIA FINANCIÍ SUMA

Bez kufríka neodídem (projekt) 1 045 €

Pomáhame srdcom (projekt) 8 122 €

Podpora nemocníc 70 966 €

Podpora znevýhodnených rodín 7 981 €

Osveta a propagácia 8 993 €

Komunitné centrum Vyšehradská 25 3 156 €

Prvá fotka bábätka (projekt) 3 868 €

Vzdelávanie 5 687 €

Svetový deň predčasne narodených detí 4 678 €

Prevádzka (kancel. potreby, krátkodobý 
majetok, cestovné, reprezentačné, mzdy 
okrem projektov)

11 359 €

CELKOVÝ SÚČET 125 855 € 

MATERIÁLNE DARY POČET SUMA

Výhrevné postieľky 40 ks 70 000 €

Profesionálne odsávačky 12 ks 15 000 €

Tablety a Mini tlačiarne 18 ks 2 500 €

Polohovacie pomôcky 18 ks 2 500 €

Plienky veľkosť „0“ 600 bal 1 200 €

Vankúše na dojčenie 6 ks 400 €

Balíčky k svetovému dňu (10 €) 400 ks 4 000 €

Chobotničky (5 €) 411 ks 2 055 €

Srdiečka (2,5 €) 771 ks 1 930 €

Čiapočky, ponožky, deky (5 €) 1086 ks 5430 €

Rúška (2 €) 600 ks 1 200 €

CELKOVÝ SÚČET 106 215 € 

» Poskytnutie 2330 hodín laického poradenstva

» Vytvorenie Odbornej rady OZ malíček

ako poradného orgánu združenia

» Celoslovenský prieskum „Očami rodičov“

» Ocenenie pre všetky neonatologické pracoviská

a ich zamestnancov

» Získanie prvých 53 individuálnych darcov

» Svetový deň predčasne narodených detí sa konal 

pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej

» Na Instagrame a Facebooku už viac

ako 8 000 sledovateľov

» Nový grafi cký vizuál webstránky



Dobrovoľníctvo je základným kameňom malíčka a odzrkadľuje sa v každom kroku,

ktoré OZ malíček počas svojej existencie urobilo v rámci pomoci predčasne narodeným

a rizikovým novorodencom. Jeho činnosť je totiž založená práve na dobrovoľníckych

aktivitách a na ľuďoch, ktorých srdce bije pre svet predčasniatok. OZ malíček je v oblasti

práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami od roku 2015 držiteľom Značky kvality

– „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!“, ktorú zastrešuje Platforma

dobrovoľníckych centier a organizácií (PDCaO). Táto značka kvality je signálom

nielen do vnútra organizácie, že s dobrovoľníkmi sa spolupracuje v súlade s princípmi

manažmentu, ale aj navonok, keďže ukazuje verejnosti, partnerom a darcom,

že s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pracuje organizácia na naozaj vysokej úrovni.

ZNAČKA KVALITY
NA PRÁCI S DOBROVOĽNÍKMI NÁM ZÁLEŽÍ

OZ malíček sa stal súčasťou European Foundation for Care
of Newborn Infants (EFCNI) v roku 2012. Participujeme na medzinárodných
kampaniach s cieľom zvýšiť povedomie o problematike predčasne narodených
detí (World Prematurity Day, Socks for life), advokačnej činnosti (European Standards
of Care for Newborn Health), osvetových kampaniach na zvýšenie povedomia o rôznych
rizikových diagnózach (RSV, Preeklampsia, ROP),  podpore dojčenia a materského mlieka.
 V roku 2016 sme získali medzinárodné ocenenie, ako jedna z rodičovských organizácií,
ktorá výrazne pomáha svojimi aktivitami rodinám s predčasne narodenými deťmi.

SME MEDZINÁRODNÝM
PARTNEROM


