
Podpora časné enterální výživy  

z pohledu sestry 

Bc. Michaela Kolářová 

VFN Praha,  

Gynekologicko – porodnická klinika 

Neonatologické oddělení 



Extrémní nezralost 

 Od 24. gestačního týdne 

 



Extrémní nezralost-  

nepřipravenost GIT k plnému enterálnímu příjmu 

 

 Mechanická nezralost GIT 

 Funkční nezralost GIT 



Mechanická nezralost GIT 

 Nedostatečná koordinace sání a 

polykání nejméně do 32.gestačního 

týdne 

 Prodloužené vyprazdňování žaludku 

 Nedostatečná zpětná vazba kontrolující 

vyprazdňování žaludku 

 Snížená střevní motilita 

 Gastroezofageální reflux 

 



Funkční nezralost GIT 

 Snížená schopnost nezralého střeva 

trávit a absorbovat živiny 

 Absence normálního bakteriálního 

osídlení 

 Zvyšování absorbce střeva s gestačním 

stářím i s expozicí střeva mateřským 

mlékem 

 



Význam časného zahájení enterálního příjmu 

mateřského mléka pro nedonošené děti 

 Kompenzace nezralosti GIT 

 Kompenzace imunologické nedostatečnosti 

 Zlepšení neurokognitivního vývoje 

 Snížení rizika NEC 

 Snížení rizika pozdních sepsí 

 Snížení rizika smrti 

Závislost  

na dávce  

mléka 



Zahájení enterální výživy u 

extrémně nezralého novorozence  

 Trofické krmení první a druhý den života 

mateřským mlékem současně s 

parenterálním příjmem v dávce           

10-25ml/kg/den, zahajujeme dle stavu 

dítěte co nejdříve po porodu v časových 

intervalech 2-3 hodiny 



Ošetřovatelské intervence 

 Pečlivé sledování a hodnocení 

gastrických reziduí (patologické příměsi, 

množství) 

 Hodnocení nástupu střevní peristaltiky 

poslechem 



Techniky aplikované při zahajování 

enterálního příjmu 

 Podání mleziva (kolostra) do úst na 

vatové štětičce současně s krmením 

sondou 

 



Pokračování v enterální výživě  

 Od 3.-4.dne života 

 10 ml/kg/den u cirkulačně nestabilních 

pacientů po hypoxii, šoku, hypotermii 

  20 ml/kg/den u stabilizovaných dětí < 

27. GT 

  30 ml/kg/den u stabilizovaných dětí ≥ 

27. GT                                                



Ošetřovatelské intervence 

 Monitorování gastrických reziduí 

(tolerance do 3ml/kg) včetně 

patologických příměsí 

 Sledování střevní peristaltiky 

 Monitorování odchodu smolky,charakter  

 Sledování distenze bříška 

 Polohování na pravý bok v průběhu 

krmení a po krmení 

 



Techniky aplikované při zahajování 

enterálního příjmu 

 Kapička mléka do úst v průběhu krmení 

žaludeční sondou 

 



Techniky aplikované při 

zahajování enterálního příjmu 

 Podpora laktace matky- pravidelné 

odsávání mléka na oddělení 



Techniky aplikované při 

zahajování enterálního příjmu 

 Podpora laktace- 

    klokánkování           

 



Alternativní metody krmení 

 Metody nahrazující kojení v době, kdy 

ještě není možné 

 Přechod mezi krmením sondou a 

kojením 

 Nedokrmovat dítě z lahve, pokud má být 

pozdější kojení úspěšné-jiná technika 

sání 



Alternativní metody krmení 

Po prstě stříkačkou 

• Vsunutí prsu do úst dítěte tak, aby 

bříško směřovalo směrem nahoru k 

patru a dráždilo sací bod 

• Přiložení stříkačky (event. s 

nástavcem) na prst  

• Dráždění sacího bodu 

• Při provádění sacích pohybů pomalé 

vstřikování mléka 

 



Alternativní metody krmení 



Alternativní metody krmení 

Stříkačkou (kapátkem) 

 Svislá poloha dítěte 

 Stlačení brady dítěte k hrudníku 

 Opření konusu stříkačky (kapátka) o 

dolní dáseň 

 Při provádění sacích pohybů pomalé 

vstřikování mléka 

 Pozor: nesmí uchopit stříkačku rty a 

táhnout píst – jiná technika sání 

 



Alternativní metody krmení 

 Krmení injekční stříkačkou 

 



Pokračující techniky podporující 

kojení 

 Nonnutritivní sání  

      29.-30.gest.týden  

 

 



Pokračující techniky podporující 

kojení 

 Nutritivní sání   31.-32.gest.týden 

 



Úspěchy našeho oddělení 

 Rychlé dosažení plného enterálního 

   krmení mateřským mlékem i 

   u extrémně nezralých dětí 

  Nejméně do 32. týdne krmeny  všechny 

děti MM (VMM, CMM ze sběrny) 

  Při propuštění většina dětí krmena     

   MM 



Nedostatky našeho oddělení 

 Pozdní získání kolostra 

   Cíl: zlepšit interpersonální komunikaci a 

motivovat sběrem kolostra porodní 

asistentky v poporodní péči na 

jednotlivých odděleních kliniky 



Výsledek našeho snažení- 

plně kojený nedonošenec 

VIDEO 



Výsledek našeho snažení- 

spokojená kojící maminka 



Děkuji vám za pozornost 


