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*správně a včasně zahájená enterální 

výživa zlepšuje dlouhodobou 

prognózu nedonošených dětí 

 

*mlékem první volby u všech 

novorozenců je mateřské mléko 

   mléko od vlastní matky 

   mléko z banky MM 

 



*je definováno dávkou ≤ 25 ml/kg/den 

*není vnímáno jako prvotní zdroj výživy 

 

Ovlivňuje: 

fyziologické procesy 

stimuluje, podporuje trávení i vstřebávání 

imunologické a endokrinní fce. GIT 

 

 

        začít co nejdříve   



*začít co nejdříve  

 pokud dítě nepřijímá stravu perorálně, 

 nastává involuce střevních klků již 

 během prvních třech dnů po narození 

 

 u dětí s váhou pod 1500g nebo dětí na 

 řízené ventilaci či distenzní terapii 

 s tlakem + 5 cm  H2O a níže 

 



*způsob realizace: 

*mlezivo lze podat prostřednictvím sterilní 

vatové štětičky 

*permanentním krmení – gastrická sonda 

*iniciační dávka 1 ml nativního mateřského 

mléka 

*doporučená doba minimální enterální 

výživy je 1 – 5 dní 

*o zahájení a navyšování enterální výživy 

rozhoduje řada faktorů a přítomnost či 

nepřítomnost možných kontraindikací 



*hypoxicko – ischemické vlivy při porodu - 

terapeutická hypotermie 

*sepse 

*umbilikální arteriální katetr 

*aplikace presorů (hypotenze) 

*krev ve stolici - podezření na NEC 

*PDA ( projevy významné dučeje) 



*strava podávána  v pravidelných cyklech pomocí 

infuzní pumpy  

*přechod na bolusovou stravu je dle individuální 

tolerance 

 

*negativem tohoto krmení - tuk a aditiva 

mléka se přilepují na stěnu sondy a stříkačky         

  

 snížení výživového příjmu a energetické 

 hodnoty stravy 

 

 





*kontrola správnosti umístění sondy, pevná 

fixace, dodržování termínu výměny sondy, 

zvýšená péče o hygienu dutiny ústní a 

nosu 

*stříkačka s mateřským mlékem se mění 

na každou dávku krmení, nejdéle po 

čtyřech hodinách   
 



*umístěním infuzní pumpy do vertikální 

polohy 

*u dětí s N – CPAP při krmení  permanentní 

sondou  v pauze  vyvěšujeme zavedenou 

otevřenou sondu (dekomprese) 

*u dětí s hmotností pod 1000g, na N–CPAP, 

s ETK, u dětí s vysokou potřebou kyslíku 

preferujeme orální umístění sondy 









 

*čím menší dítě, tím větší pozornost musíme věnovat 

toleranci stravy, jelikož se může vyvinout náhlá 

vážná intolerance a NEC 

*zaměřujeme se: 

•množství rezidua 

•charakter rezidua 

•klinické projevy (distenze břicha, 

zvracení, apnoe, bradykardie )  

 



množství rezidua  

*více než  1/2  podané předchozí dávky  

 → další dávku vynecháme  

*více než 1/3 předchozí dávky  

 → další dávku snížíme o naměřené  

      množství  

 



charakter rezidua

*v rámci prevence ztrát elektrolytů 

preferujeme návrat aspirátu zpět do  

žaludku 

 

*do žaludku nevracíme aspirát vzhledu 

kávové sedliny, s příměsí krve, plodové 

vody nebo stagnační tekutinu 

 



konzultace s lékařem 

vždy:

*změna vzhledu břicha 

*reziduum 1x za 24 hod – více než 1/2 

podané předchozí dávky 

 u nedonošených novorozenců 

považujeme za fyziologické reziduum 

o objemu nižším než 1 hodinový 

příjem při permanentně podávané 

stravě 

 

 





*při sondováni je vhodné podávat zároveň 

mateřské mléko na štětičce nebo několik kapek 

přímo do úst – vždy před začátkem krmení  

 

podporuje včasnější orální krmení 

zlepšuje sací dovednost a koordinaci 

podání VM, CM na sterilní štětičce využíváme při 

neklidu dítěte – podpora nonnutritivního sání 

(preferujeme před podáváním sacharózy, jejíž 

využití je především k prevenci a tišení bolesti)  





*polohování zvláště nedonošených novorozenců 

na pravý bok a bříško zlepšuje toleranci stravy  

*zvýšená poloha  dítěte na pravém boku a 

následně na levém boku během 1 hodiny po jídle 

je  spojena s redukcí gastroezofageálního 

refluxu  

*klokánkování během sondování je spojeno s vyšší 

tvorbou mléka a může podpořit kojení 

 



*rozlišujeme všeobecnou  připravenost na orální 

krmení a připravenost na jednotlivá podání 

*celkové zhodnocení stavu dítěte může zvýšit 

úspěšnost zahájení orálního krmení 

*podporuje úspěšné kojení u nedonošenců  
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