
CO SE DĚJE PO PORODU 
S MAMINKOU A MIMINKEM

KDYŽ SE MIMINKO NARODÍ

§ Novorozence po porodu ošetřuje dětská sestra, v rizikovějších případech
je přítomen dětský lékař.

§ Po porodu je novorozenec pokládán na tělo matky a porodník nechává dotepat
pupečník.

§ Následuje první ošetření dítěte na vyhřívaném lůžku a jeho identifikace.
§ Pokud to dovolí stav dítěte a matky, upřednostňujeme bonding – tzn. že dítě

je ponecháno na těle matky, kde probíhá i první přiložení k prsu. Během pobytu
na porodním sále je novorozenec kontrolován dětskou sestrou, která mamince
pomáhá při přikládání dítěte ke kojení.

§ Tatínek (či jiná blízká osoba) je prvnímu ošetření dítěte po celou dobu přítomen
a může pořizovat fotografie miminka.

§ Pokud má miminko zdravotní problémy, je ošetřováno na oddělení
nedonošenecké JIP, která se nachází na stejném podlaží.

§ Dále následuje překlad na oddělení šestinedělí. Rooming–in je u nás
samozřejmostí. Jedná se o nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu, což
umožňuje kojení přesně podle potřeb dítěte a podporuje vzájemnou přirozenou
vazbu. S péčí matce pomáhají jak novorozenecké sestry, tak porodní asistentky.

OŠETŘOVÁNÍ A KOUPÁNÍ MIMINKA

§ Novorozence bezprostředně po porodu nekoupeme, první koupel ve vaničce
probíhá až po jeho poporodní adaptaci, event. dle dohody s matkou.

§ Maminky jsou individuálně edukovány o hygieně dítěte a ošetření pupečního
pahýlu.

§ Pupeční pahýl ponecháváme k samovolnému odloučení, pouze v indikovaných
případech nebo na přání matky pupeční pahýl snášíme.

LÉKAŘSKÁ PÉČE

§ Vizita lékařem probíhá 2x denně.
§ Během hospitalizace proběhne ortopedické vyšetření kyčlí, vyšetření zraku

na vrozený šedý zákal, vyšetření sluchu a je odebrán krevní vzorek z patičky
na novorozenecký screening metabolických vad.



CO SE DĚJE PO PORODU 
S MAMINKOU A MIMINKEM

MONITOROVÁNÍ MIMINKA

§ Každá	postýlka	je	vybavena	monitorem	dechu.

KOJENÍ A OCENĚNÍ BABY FRIENDLY HOSPITAL

§ Dětské sestry jsou vyškolené laktační poradkyně. Na oddělení jsou k dispozici
pomůcky ke kojení (odsávačky mateřského mléka, kojící kloboučky atd.).
Při nedostatečné laktaci je v indikovaných případech podáván dokrm
alternativním způsobem.

§ Naše novorozenecké oddělení získalo jako jedno z prvních v republice titul
Baby friendly hospital, což je označení pro nemocnici, která podporuje přirozenou
výživu dětí a plní 10 kroků k úspěšnému kojení.

JAK DLOUHO U NÁS MAMINKA S MIMINKEM BUDOU

§ Podmínkou propuštění novorozence je jeho dobrý klinický stav, nastupující
laktace, zastavení hmotnostního úbytku a nevýznamná novorozenecká žloutenka.

§ Obvykle po spontánním porodu propouštíme novorozence po 72. hodině života
do domácího prostředí.

HORKÁ LINKA KOJENÍ

§ Na našem oddělení funguje HORKÁ LINKA KOJENÍ (tel.: 312 606 583),
která je v provozu 24 hodin a kde lze řešit případné problémy s kojením.

§ Osobní kontakt s laktační poradkyní je možný pouze po předchozí dohodě.


