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Péče o novorozence

� Být matkou novorozence je dynamický a
obsáhlý proces. 

� Myšlenka, že porod je jednoduchý a 
normální  zastírá důležitost, že

poporodní péče  vyžaduje profesionální   
podporu a informace.



Novorozenec
� N je organismus s naprosto perfektním plánem,

ví kdy má spát, jíst a dávat najevo své potřeby

� V praxi se spíše staráme  o tělesné potřeby -

pevný režim a řád vítězí

� Vzájemný tělesný kontakt je podceňovaný

� Dítě se vyvíjí od „ lásky k žaludku „ od prvního 
nadechnutí, ne opačně jak tvrdil Freud



Péče zaměřená na snížení diskonfortu
novorozence

� AAP, WHO,ABM  – výzva k vytvoření strategie 
k minimalizaci počtu  stresujících procedur 

� V současné době revize přístupu směrem k praxi 
založené  na důkazech.

WHO,2010

AAP,2012



Doporučení AAP,2012

� Důraz na zlepšování a standardizaci nemocničních 
praktik pro matky a novorozence

� Podporovat  senzoricky bohaté prostředí s blízkým 
kontaktem

� 10 kroků základem péče založené na důkazech 

(EBM)

Dělejme to, co je třeba

a ne to, co jsme doposud vždy dělali



Jak snížit diskonfort N

� Skin to skin kontakt 4. krok BFHI

� Kojení nebo krmení kolostrem
(analgetické účinky mateřského mléka  - tuk a další složky)

� Odstranit zbytečné procedury – odsávání…

� Podpořit samoreakce u novorozence -
biologická péče



Skin to skin kontakt

� Aktivuje antistresový vzorec

� Pokles hladiny ACTH a kortisolu 

� Dochází k poklesu krevního tlaku, poklesu 
aktivity HPA (hypotalamus-podvěsek 
mozkový-nadledvinky) osy



Oddělení od matky

� Křik je geneticky kódovanou reakcí na 
oddělení

� Není závislý na dřívější sociální zkušenosti

� Děti  bez kontaktu více křičí

� Po 6h po porodu   vyšší hladiny 

kortizolu = indikátoru  stresu 

� Při pláči zvýšení tepové a dechové frekvence, 
které snižují energetické rezervy novorozence



Crying duration at various time intervals

Group

Time Interval

At 25-30 mins. At 55-60 mins. At 85-90 mins.

Babies in skin-to-
skin contact
(Breast Crawl)

60 seconds 0 seconds 10 seconds

Babies in cot
Christensson et al 
(1992)

1094 seconds 985 seconds 760 seconds



Skin to skin kontakt
Face to face

� Rychleji se uplatňují 
vrozené reflexy 

(45´ po narození vs 54´)

� Poloviční čas nutný 

k  rozvinutí laktace 
(15,5h vs 29h)

JMidwifery Womens Health. 2007, 52(2):116-125



Biologický nurturing
Metoda biologické péče

� Matka a dítě naprogramovány k vzájemnému propojení
� Tělesný kontakt podporuje vrozené a instinktivní chování 
� Matkám, jejichž děti se špatně přisávají se radí technika samopřisátí  

neboli „hands off“- ruce pryč
� Schopnost samopřisátí  přetrvává  i několik týdnů až měsíců po porodu. 
� Zlepšení přístupu, podpořit  samoreakce u novorozence

„Insting feeding position“ 

Suzanne D. Colson, Early Human Development (2008) 84, 441-449.



Péče zaměřená na snížení diskonfortu

� Novorozenci rozpoznají 
fyzické oddělení od matky

� Crawl poloha = adaptivní 
funkce, která se vyvinula jako 
pomoc pro zachování života 
novorozence (Klaus, 2001)

� Při této poloze se uplatňuje 
rychleji  všech 20 
primitivních n. rr. 

� Novorozenec je břišní 
feeder, ne hřbetní

JMidwifery Womens Health. 2007, 52(2):116-125



Primitivní reflexy novorozence

� HAND TO MOUTH 

� FINGER FLEX/EXTEND

� MOUTH GAPE

� TONGUE DART, LICK

� ARM CYCLE

� LEG CYCLE

� FOOT/HAND FLEX

� HEAD LIFT

� HEAD RIGHT

� HEAD BOB/NOD

� ROOT

� PLACING

� PALMAR GRASP

� PLANTAR GRASP

� BABINSKI TOE FAN

� STEP (WITHDRAWAL)

� CRAWL

� SUCK

� JAW JERK

� SWALLOW



Vliv analgetik na přisátí
� Všichni novorozenci pohybuji prsty a rukou.
� Děti matek s analgézií vykazují snížení  pohybů prstů  a rukou:

Snížený pohyb  ruky do  úst (p <0,001) 
Méně dotyků rukou  na bradavce  před kojením (p <0,01) 
Méně  lízacích   pohybů (p <0,01), sání (p <0,01) 
Vyšší teplota u N (p = 0,03) 
Více křičely (p = 0,05) než děti, jejichž matky neměly analgézii.

Závěr: 
Některé typy analgézie podané matce během porodu můžou interferovat 

se  spontánním hledáním prsu a chováním u prsu. 

Ransjö-Arvidson AB et al, 2001



Tradiční přístup

� Matka se učí, sestra drží prs –RAM technika (rapid 
arm movement)-rychlý pohyb rukou 

� Děti matek,  jejichž paže a ruce jsou v určitém napětí, 
často mají problémy s přisátím. 

� Přikládající osoba  může dítě vést k prsu rychleji než by 
to udělala sama maminka. 

� Když matka sama dítě nepřikládala, doma je pak 
frustrována z toho, jak se snaží dítě přikládat, tak jak to 
dělali v porodnici. 



Plný nurturing



Srovnání
NE                      ANO              



Polohy 



Biologický nurturing



Závěry
� Péče v dětské postýlce 

nevyhovuje potřebám 

N těsně po     

narození

� Nejvhodnější pozice  
pro N je v úzkém 
kontaktu s tělem s 
matky

� Podpora samoreakcí u 
novorozence



Výživa oddělených  novorozenců

� Na novor. odd. často zůstávají děti, které 
vyžadují z nějakých důvodů observaci.

� U zdravého páru matka/dítě se doporučuje 
zahájit kojení ihned, v ideálním případě

do 1 hodiny po porodu 

WHO,2010,AAP,2012



Kroky při oddělení matky od dítěte

Zahájit časné odsávání MM 

� Spont. porodu       do 2h ( průměr 2,2h)

� SC během 4h po SC ( průměr 3,7h) 

� NNPH                  na por.sále, do 1h

� Odsávat 8x za 24h 10-15´(Spatz, 2004, Cochrane databaze, 2010)

� Ruční odsávání před el. odsávačkou-méně kontaminací (Boo NY, J 

Hosp Infect 2001;49:274–281) Arslanoglu, The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal 

Medicine, 2010

� Kombinace odsávání rukou a el. odsávačkou - více kolostra 

(Meier, Journal of Perinatology,2011 )
Spatz,J.H.Lact.,28,2,2012    



Průměrný příjem kolostra 

� Průměrný denní příjem kolostra v prvních 24h je 
15 ml ± 11 ml (Santoro,2010, J. Pediatrics),

11,4 ml po SC (Spazt,2012)

� Zdůraznit význam dodržování časového 
rozvrhu odstříkávání než množství MM

Cochrane Library 2008, Issue 4 –odstříkávání

Spatz,J.H.Lact.,28,2,2012



Obsah žaludku!

1.den

velikost

kapacita 5-7ml 3.den

Velikost pink-ponk míčku

kapacita 22-27ml

10.den

Slepičí vejce

kapacita 22-27ml

http://www.ameda.com/breastfeeding/started/stomach.aspx



Orofaryngeální krmení kolostrem

� Podání malého množství  kolostra imunostimulační účinky 
= imunitní terapie

� Kolostrální cytokiny spolupracují s lymfoidními bb. a 
oligosacharidy, IL6 stimuluje tvorbu sIgA

=lokální bariérová ochrana 

� OFALT (oropharyngeal associated lymphoid tissues)

+             =  synergická reakce, větší účinek

� GALT (gut-associated lymphoid tissue)

� MM- sondou, kolostrální cytokiny nejsou  v  kontaktu s 
lymfatickou tkání orofaryngu ani střeva 



Management krmení MM dle AAP,2012

5 bodů
1.Všechny děti by měly dostávat mateřské mléko.  

2. Matky musí mít k dispozici metody a postupy pro ruční a 
mechanické odsávání MM. 

3. Novorozenecká odd.  musí mít vypracované, vědecky 
podložené protokoly pro sběr, skladování a značení 
mateřského mléka. 

4. JIP by měly zabránit špatné manipulaci s MM. 

5. Neexistují žádné údaje, které by podporovaly běžné 
kultivace mateřského mléka za účelem stanovení baktérií či 
jiných organismů.

AAP,2012, Schanler RJ, J Perinatol. 2011;31(5):335–338    



Manipulace s VMM

� Výsledky počátečních kultivací MM nepředvídají
výsledky následujících kultivací MM. 

� Namátkové kultivace MM, ať jsou odebrány kdykoliv
během hospitalizace,  nepředvídají infekci u 
nezralého dítěte. 

� Rutinní kultivace MM neposkytuje dostatečná data,
aby byla užitečná při klinickém rozhodování.

Výsledky zpochybňují praxi rutinní kultivace
VMM.
Schanler RJ, J Perinatol. 2011;31(5):335–338



Manipulace s MM, AAP

� Přestože expozice patogenům v MM je 
znepokojující, jen málo dětí je negativně
ovlivněno.

� Pravděpodobně za tuto ochranu mohou
antimikrobiální vlastnosti MM.

� Neobvyklé patogenní organismy se ojediněle
vyskytují v MM, podstata jejich izolace z mléka a 
od dítěte naznačuje běžnou expozici obou – matky
i dítěte

� AAP,2012



Další doporučení

� ČMM  v lednici                            do 96h

� ČMM pokoj T                              6-8h,  15h

� Pasterizované MM                      48h lednička

� Rozmražené v ledničce(8-12h) do 24h 

� Rychle roztáté MM(v teplé vodě)  do 4h

� Odstříkané MM lze dávat do jedné lahvičky, 
před přidáním vychladit

� Do ledničky dát MM za 1h po odstříkání



Místo Teplota Maximální doba skladování

Pokojová teplota 16- 29°C 3 - 4h

6-8h za předpokladu velmi 

kvalitního sběru 15h

Lednička ≤4° 72h -96h

5 - 8 dní  velmi kvalitní sběr 

Mraznička <-18°C 6 měs. optimální

12 měs.  akceptovatelné 

Doporučení ABM, 2011
CDC,  2012



Časné propouštění

� Snaha MZ a ZP zkrátit pobyt v porodnici –
úspory

� Návrh – následná péče na ambulancích 
novor. dd. či dětských odd. 

Argumenty proti ČP:

Zdravotní  

Ekonomické - rehospitalizace

Zcela nepřipravena následná péče



Zdravotní  následky ČP

Hypernatremické dehydratace 

� V Norsku zkrácení pobytu  z 3,5 na 2,7 dne. 

Závěry :

� Během 7leté periody nárůst rehospitalizací z důvodů  časných  
dehydratací

� Uspět v kojení je citlivou otázkou norských žen 

E.Tjora,LC Karlsen, D Moster, T Markestadt:Acta Paediatrica 2010(99),654-657

Esther Hjalmhult, ScanJ Caring Sci; 2012 



Vývojové vady srdce

� Duktal- dependentní vady vyžadují delší dobu 
pozorování

� Cca 39% vad se diagnostikuje až po propuštění 
z porodnice 

� Úmrtnost 17,4%.

,Acharya G: Acta Obset Gynekol Scand,2004,(83),1124-1129



Hyperbilirubenémie

Sledování TcB, TSB  vede 
k poklesu výskytu 
hyperbilirubinémie 
s hladinami nad 25mg/dl, 
tj. 425 umol/l

Michael W. Kuzniewicz,Pediatrics,2009



Další patologie

Adnátní infekce (48-72h)

� mohou být další komplikací předčasného 
propuštění ( Liu LL,JAMA,1997, 23-30;278(4):293-8.)

Vývojové vady GIT

� zejména stenózy se mohou objevit až 3-4. den 
života. 

� Metabolické vady hyperamonémie,AGS, jiné 
intolerance fruktózy, galaktosemie



Kojení

� K rozvoji laktace 
dochází  mezi 48-72h na 
základě poporodních 
hormonálních  změn.

� První 3 dny hrají 
důležitou roli v rozvoji 
laktace. 

� Všeobecně je první týden 
po narození  považován 
za rizikový a kritický pro 
kojení. 



Plně kojené děti dle délky 
hospitalizace v ČR 



Plně kojené děti dle délky hospitalizace v ČR 



Časné propouštění

� Většina amerických států má v legislativě 
uvedeno:

� Pobyt v porodnici:

� až 48 hodin po vaginálním porodu

� až 96 hodin po SC

AAP,2010



Doporučení pro ČP, AAP

� Respektovat  specifické potřeby každého páru

� Zdraví a stabilita dítěte 

� Schopnost a sebedůvěra matky o dítě pečovat

� Adekvátnost podpory doma a přístupu 
k odpovídající následné péči !!!

AAP,2010



Připravenost na  ČP

� AAP provedlo šetření u 22 lékařských týmů

Zaměřili se zejména na riziko:

� závažné hyperbilirubinémie 

� podporu kojení 

� koordinaci péče o novorozence

Stanoven minimální požadavek - 15 bodů



Minimální požadavek

� 1. Žádné abnormity 

� 2. Vitální znaky dítěte jsou 
v normě 12 hod před propuštěním 
(D 60/min, P 100-160´, T v 
podpaží 36,5°C až 37,4°C, měřená 
v postýlce s vhodným oblečením.

� 3. Dítě pravidelně močí a mělo 
nejméně jednu stolici. 

� 4. Nejméně dvě následná, 
úspěšná krmení s posouzením 
schopnosti koordinovat sání, 
polykání a dýchání. 

� 5. V místě obřízky není vidět žádné 
krvácení. 

� 6. Posouzeno klinické riziko 
rozvoje následné 
hyperbilirubinémie a bylo 
naplánováno odpovídající 
sledování dle doporučení AAP pro 
management hyperbilirubinémie. 

� 7. Dítě bylo vyšetřeno a sledováno 
kvůli sepsi na základě rizikových 
faktorů matky a v souladu 
s běžnými pokyny prevence 
perinatálního onemocnění 
streptokoky skupiny B. 

� 8. Jsou k dispozici krevní testy 
matky včetně: 

BWR, HBsAg,HIV  



Požadavky na ČP

� 9. Zhodnocena pupečníková krev, 
KS,  Bi, Coombsův testu.

� 10. Byla podána první vakcína proti 
žloutence typu B, podle současného 
očkovacího kalendáře.

� 11. Vyšetření metabolických vad a 
sluchu. 

� 12. Posouzena kompetence matky 
pečovat o její dítě, a to zejména co se 
týká: 

● kojení či krmení z láhve ( posouzení 
vyškoleným personálem ohledně techniky 
kojení a adekvátnosti sání)

● významu a výhod kojení pro matku a 
dítě;

● odpovídající frekvenci močení a stolic u 
dítěte;

● péči o pupek, kůži, genitálie 

● schopnosti rozeznat onemocnění a běžné 
dětské problémy, zejména žloutenku

● o bezpečnosti dítěte (autosedačka, 
poloha, spaní



Požadavky na ČP,AAP

13. Posouzeny rodinné, 
environmentální a sociální faktory, 
bezpečné prostředí pro dítě. 

● drogová závislost rodičů 

● anamnéza zneužívání či odmítání dítěte

● mentální onemocnění rodiče, který je 
v domácnosti

● nedostatek sociální péče, zejména u 
prvorodiček, které jsou s dítětem samy

● matky, které žijí na ulici, v nápravném 
zařízení nebo v nevyhovujícím přístřeší;

● anamnéza domácího násilí, zejména 
v těhotenství;

● infekční onemocnění u rodičů či jiných 
členů domácnosti

● adolescentní matka, zejména s výše 
uvedenými problémy. 

14. Zajištění kontinuální péče o 
novorozence u spádového pediatra

Propuštění:

před  48h - během 48h po propuštění

● ne později než za 72 hodin po 
propuštění . 

● propuštění oddálit, dokud nebude 
následná péče zajištěna !!! 

Dítě může být zkontrolováno :

�doma

�v ordinaci pediatra 

�či v nemocnici. 



Požadavky na ČP,AAP

15. K bariérám  problémy s transportem do ordinace lékaře, jazykové bariéry. 

Následná péče o novorozence:

● zvážit dítě; posoudit celkové zdraví dítěte, hydrataci a míru žloutenky, odhalit jakékoliv 
nové problémy, shrnout výživu a posoudit techniku kojení a zjistit frekvenci stolic a 
močení dítěte;

● posoudit vztah matky a dítěte a chování dítěte;

● posílit vzdělání matky a rodiny ohledně péče o dítě, zvláště ohledně výživy dítěte a jeho 
bezpečnosti;

● provést skríninkové  a další testy, dle klinické potřeby jako měření bilirubinu;

● ubezpečit rodiče o plánu dalších návštěv preventivní péče a očkování u dítěte a 
informovat je, kde hledat služby péče první pomoci a

● posoudit spokojenost rodičů včetně posouzení poporodní deprese u matky.



Nepřipravenost na propuštění

� porod prvního dítěte

� chronické onemocnění matky nebo její 
onemocnění po porodu 

� nemocný novorozence

� úmysl dítě kojit 

� matky s neadekvátní prenatální péčí 

� špatné sociální zázemí



Metodický pokyn ČR

� 72h nepodkročitelné minimum

� Iniciováno kojení, stoupající váhová křivka

� Odešla smolka, diuréza

� Není přítomna významná hyperbilirubinémie

� Provedena screeningová vyš.

� Zdravotní stav dovoluje propuštění

� Do 2 dnů 1.prohlídka PLDD



Poskytování zdravotních služeb bez 
souhlasu zákonného zástupce

� V souladu s ust. § 38 a § 40 zákona č. 372/2011
lze nezl. pac. poskytnout neodkladnou péči bez
souhlasu jeho zákonného zástupce jde-li o služby 
nezbytné k záchraně života nebo zamezení 
vážného poškození zdraví.

� Nezletilého lze hospitalizovat bez souhlasu jeho 
zákonného zástupce v případě neodkladné péče

� Tuto skutečnost poskytovatel zdravotní  péče oznámí 
soudu do 24h, pokud souhlas nebyl ve lhůtě do 24h 
prokazatelným způsobem dodatečně vysloven



Děkuji za pozornost

Dělejme to, co je t řeba
a ne to,
co jsme doposud vždy 
dělali


