
Svetový deň predčasne narodených detí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17.novembra je deň, kedy si pripomíname nielen Deň boja za slobodu a demokraciu, ale taktieţ 

Svetový deň predčasne narodených detí. V súčasnosti celosvetové štatistiky evidujú „epidémiu“ predčasne 

narodených detí - vo svete sa kaţdoročne narodí predčasne 15 miliónov detí, z toho v Európe je to 500 000 

detí, na Slovensku okolo 4500 detí. Skvalitnením starostlivosti o tehotnú a jej dieťa sa nielen zvyšuje počet 

preţívajúcich predčasne narodených detí, ale zlepšuje sa aj ich prognóza. Predčasný pôrod, sa ţiaľ, môţe 

vyskytnúť aj v tehotenstve, ktoré spočiatku prebiehalo bez problémov. 
 

 Na Slovensku sa ročne narodí 57 tisíc detí a z toho každé 11-te dieťa príde na svet predčasne – 

pred 37. týždňom tehotenstva. Celkový počet predčasne narodených detí predstavuje až 30% 

ukončenia všetkých tehotenstiev. Viac ako 700 týchto detí ročne prichádza na svet s hmotnosťou 

nižšou ako 1500 g. Na Slovensku sa hranica prežitia posunula na 500 g. 
 

 Deti s ENPH (extrémne nízka pôrodná hmotnosť) a VNPH (veľmi nízka pôrodná hmotnosť) sú 

veľmi krehké. Kedţe ešte nemajú úplne vyvinutú pokoţku, môţe im byť cez koţu vidno cievy. To dodáva 

predčasne narodeným bábätkám oranţovo-fialovú farbu. Preto je táto farba pouţívaná ako symbol ich 

sviatku. 
 
 Dôvodom narastajúceho počtu predčasných pôrodov je okrem iného aj narastajúci počet detí 

narodených po umelom oplodnení, počet viacpočetných pôrodov (čo taktiež súvisí s umelým 

oplodnením), taktiež zvyšujúci sa vek matiek, gynekologické komplikácie- predchádzajúce potraty, 

zákroky na maternici, infekcie, životný štýl, obezita, rizikové správanie a podobne.   Za posledných 20 

rokov sa však šance predčasne narodených deti na prežitie zdvojnásobili . 

 

 

 

 



 Napriek náročnému štartu do ţivota z týchto detí vyrastajú aj veľmi výnimočné osobnosti – napr. 

Albert Einstein, Isaac Newton, Winston Churchil, Stevie Wonder... 

 

Ako to s tehotenstvom vlastne je? 

 

 Tehotenstvo zvyčajne trvá 40 týţdňov plus-mínus dva týţdne. Ak sa dieťa narodí v 38 - 42. týţdni 

tehotenstva, jedná sa o normálny termín pôrodu. O predčasnom pôrode hovoríme, ak sa dieťatko 

narodí pred ukončením 37. týždňa tehotenstva . Takţe tehotenstvo je o niekoľko týţdňov skrátené - 

hovoríme, ţe bolo ukončené predčasne. 

 Čím skôr a čím s menšou hmotnosťou sa dieťatko narodí, tým je starostlivosť o predčasne narodené 

bábätko náročnejšia. 

Zrelosť dieťaťa sa delí podľa dosiahnutého 

gestačného týţdňa na: 

• extrémna nezrelosť: pod 28. týţdeň tehotenstva 

• ťaţká nezrelosť: 28. - 30 týţdeň tehotenstva 

• stredná nezrelosť: 31. - 33. týţdeň tehotenstva   

• ľahká nezrelosť: 34. - 36. týţdeň tehotenstva 

Delenie predčasne narodených detí podľa 

pôrodnej hmotnosti: 

• pod 2500 g: novorodenci s nízkou pôrodnou 

hmotnosťou 

• pod 1500 g: novorodenci s veľmi nízkou 

pôrodnou hmotnosťou 

• pod 1000 g: novorodenci s extrémne nízkou 

pôrodnou hmotnosťou 

 

 Predčasný pôrod predstavuje pre celú rodinu veľmi ťaţkú situáciu. V prvom rade zvyčajne býva 

nečakaným prekvapením a namiesto radosti z narodenia dieťaťa prináša pocity strachu, úzkosti a beznádeje. 

Hoci to bude ťaţké a môţu sa vyskytnúť rôzne komplikácie, ktorých počet býva nepriamo úmerný dĺţke 

tehotenstva, rodičia by mali byť pre dieťa stále pozitívnou oporou. Budú ich čakať dni a týţdne neistoty. 

Rodičia by mali povaţovať personál, ktorý sa stará o dieťa za partnerov, ktorí im v ťaţkej situácii pomáhajú 

a hlavne by nemali strácať nádej. 
 Na Slovensku je stanovená hranica ţivotaschopnosti na ukončených 24 týţdňov tehotnosti. Uvedená 

hranica bola stanovená odbornou spoločnosťou pred viacerými rokmi na základe výsledkov dlhodobej 

prognózy týchto extrémne nezrelých detí. Naším cieľom nie je len veľmi nezrelé dieťa zachrániť, aby 

preţilo. Našou snahou je dosiahnuť, aby takéto dieťa mohlo ďalej ţiť normálny, plnohodnotný ţivot bez 

obmedzení a ťaţkých zdravotných následkov. V súčasnosti uţ sú na Slovensku pracoviská (napríklad v 

Univerzitnej nemocnici v Martine), kde táto hranica neplatí a starostlivosť sa poskytuje aj deťom mladším – 

narodeným v 23. týţdni. V tomto našom úsilí nám veľmi pomáha úzka spolupráca s neonatologickým 

pracoviskom pána profesora Plavku v Prahe. Vzhľadom na to, ţe starostlivosť o extrémne nezrelých 



novorodencov je náročná na personál aj prístrojové vybavenie, poskytuje sa len v špecializovaných centrách, 

pričom je dôleţité, aby sa dieťa v centre narodilo. Ak sa narodí v inej nemocnici, je nutné ho do centra 

previezť sanitkou v transportnom inkubátore. Aj pri maximálnej snahe o šetrný transport, nutnosť prevozu 

extrémne nezrelého dieťaťa po narodení významne zvyšuje riziko vzniku komplikácií. Najvyšším 

špecializovaným pracoviskom je jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti (JVSN) v perinatologickom 

centre, niţšou úrovňou je jednotka resuscitačnej starostlivosti novorodencov (JRSN) alebo jednotka 

intenzívnej starostlivosti novorodencov (JIS). Tieto pracoviská sú vybavené tak, aby vášmu dieťatku 

poskytli tú najlepšiu starostlivosť, ktorú v tomto čase potrebuje. 
Na Slovenskú patria medzi Vysokošpecializované perinatologické centiá nasledovné pracoviská: 

• Neonatologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica 

• Novorodenecká klinika M. Rusnáka LF SZU a UN, Bratislava 

• Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN Košice 

• Neonatologická klinika JLF UK a UN Martin 

• Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky 

• Perinatologické centrum – oddelenie neonatológie FNsP J.A.R. Prešov 
 

Občianske združenie malíček 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 

    Mgr. Ľubica Kaiserová,  

    Zakladateľka OZ Malíček 

    Neonatologická klinika FNsP 

    Nové Zámky 
 

 

 

        

 V apríli 2011 vzniklo z iniciatívy niekoľkých zainteresovaných rodičov (aj z radov odbornej 

verejnosti) na podporu predčasne narodených detí a ich rodín OBČIANSKE ZDRUŢENIE MALÍČEK. 

Spolupracuje s Neonatologickou sekciou Slovenskej pediatrickej spoločnosti (SPS) a Sekciou sestier 

pracujúcich v neonatológii pri Slovenskej lekárskej spoločnosti. OZ Malíček posobí ako most medzi 

rodinami a odbornou verejnosťou, ktorý spája odborníkov z oblasti neonatológie a rodiny predčasne 

narodených detí (ďalej PND). Participuje na rôznych projektoch, snaţí sa o zviditeľnenie problematiky 

predčasných pôrodov, starostlivosti o “predčasniatka” a o komplexnú starostlivosť o ich rodiny. Prioritou je, 

aby predčasne narodené dieťa a jeho rodina mala v zdravotníckom zariadení vytvorený priestor pre 

spoznávanie sa a aby bola prítomnosť blízkych vnímaná ako najlepšia forma starostlivosti . Okrem toho sa 

venuje informovaniu verejnosti o problematike predčasných pôrodov a ich moţných následkov. Organizuje 

mnoţstvo podujatí, ktorými sa snaţí okrem informovanosti ďalej formovať postoje ľudí a získavať 

konkrétnu pomoc či finančné prostriedky na skvalitnenie starostlivosti o PND. Táto problematika sa nás 

týka všetkých. Buď uţ máme v širšej rodine dieťa, ktoré prišlo na svet skôr ako by to bolo fyziologické 

 

 

 

 



alebo sa pripravujeme na rolu rodiča a s touto skutočnosťou treba potenciálne počítať. Je lepšie byť 

pripravený – aspoň čiastočne, teoreticky... 

        OZ Malíček zakladá svoju činnosť na troch vzájomne prepojených pilieroch: 
 

ZDRAVIE   -   BLÍZKOSŤ   -   PODPORA OKOLIA 
 

 Akým spôsobom sa teda táto činnosť konkrétne uskutočňuje? Čo môţeme vidieť, s čím s môţeme 

stretnúť? 

 Okrem osvetových podujatí a benefičných koncertov s odovzdávaním ocenenia „PURPUROVÉ 

SRDCE“, konajúcich sa pri prípleţitosti Svetového dňa PND – 17. novembra, ide o mnoţstvo celoročne 

prebiehajúcich aktivít: 
a) pre odbornú neonatologickú verejnosť: kurz bazálnej stimulácie, kurz dysfágie, konferencia o rozvoji  

                                          dieťaťa, konferencia – Podpora rizikových novorodencov v prvom roku 

ţivotaschopnosti 
b) pre laickú verejnosť: stretnutia rodín PND, putovná výstava „Narodil sa bojovník“, kampaň „Socks for 

life“ 
                                          tvorba web stránky 

Na jednotlivých zdruţených neonatologických pracoviskách na Slovensku vidno celoplošne vďaka činnosti 

OZ Malíček konkrétne výsledky neúnavného záujmu a aktívneho prístupu k pomoci PND a ich rodinám: 
Materiálna pomoc nemocniciam 

darovanie profesionálnych odsávačiek, Neobedov, 600 balení plienok 

pre predčasne narodené deti, 30 mini postieľok s výhrevným matracom, 

6.-tich profesionálnych odsávačiek mlieka na oddelenia rizikových 

novorodencov, revitalizácia a rekonštrukcia Ambulancie pre deti s 

perinatálnou patológiou a rizikom v Bratislave, Antolská, tričká na 

dojčenie pre mamy, ktoré darujú svoje mlieko do mliečnych bánk, 

zabezpečenie klimatizácie na oddelení JIS a Rizikových novorodencoch 

v Bratislave, Antolská, darovanie prístrojov v hodnote 239 226 eur z 

výťaţku Plesu v opere pre perinatologické centrá v Banskej Bystrici, 

Bratislave, Košiciach, Martine, Nových Zámkoch a Prešove.  

Jedným z dlhodobých cieľov je, aby predčasne narodené deti odchádzali z nemocnice domov čo najzdravšie. 

Treba čo najviac podporiť predčasne narodené deti a ich rodiny uţ v zdravotníckom zariadení, a preto OZ 

malíček podporuje neonatologické oddelenia  prostredníctvom rôznych projektov a získaných sponzorských 

darov do všetkých neonatologických centier na Slovensku. 

Malý darček pre potešenie a ako vyjadrenie spolupatričnosti 
Mama v nemocnici je málokedy obdarovaná darčekmi. O to viac sa však 

 poteší darčeku, ktorý ju čaká pri bábätku s drobnými predmetmi od sponzorov,  

dobrovoľníkov a mám, ktoré majú vlastnú skúsenosť s predčaným pôrodom 

 a starostlivosťou o predčasniatko a stále majú v čerstvej pamäti situácie 

 z nemocníc po celom Slovensku. Balíčky obsahujú napríklad háčkované  

čiapočky, maličké body, hračky či podbradníky. Moţno najdôleţitejšou  

súčasťou kaţdého balíčka je ručne písaný povzbudivý odkaz - od mamy 

 pre mamu. Mamám v nemocnici to dodá odvahu, ţe v tejto neľahkej situácii 

 nie sú samé a zároveň ju potešia predmety pre ňu aj pre bábätko. 

Prvá fotka bábätka 
Predčasný pôrod často znamená, ţe bábätko nie je pripravené na ţivot vonku.  
V momente, kedy sa narodí, sa začína boj o jeho ţivot. V návale povinností  

neonatológov zabezpečiť nedonosenému novorodencovi všetky ţivotné funkcie  

a podchytiť prípadné ťaţkosti sa stráca krása prvého stretnutia matky so svojím  

bábätkom. Absolútnu prioritu má nutnosť stabilizovania bábätka a neraz  

aj záchrana matky. Projekt Prvá fotka bábätka zbliţuje rodičov s ich bábätom 

 a je im prvým kontaktom na diaľku. Mamička dostáva na gratulačnej kartičke  

obrázok svojho novorodeného bábätka, aby ho mohla vidieť skôr, ako jej to jej 

 stav či stav bábätka dovolí. Tento projekt dostáva veľa pozitívnych ohlasov  

 



ako od nemocničného personálu, tak aj od rodičov. 

Videoprenos z inkubátora 
Po prvý krát v histórii Slovenska dostali rodiny moţnosť pozorovať svoje deti 
 hospitalizované v nemocnici online vďaka projektu Videoprenos z inkubátora. 

 Projekt je realizovaný cez IP kamery a odštartoval v roku 2018 v perinatolo –  

gickom centre Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky. Celé rodiny,  

ktoré nemôţu byť so svojim novonarodeným dieťaťom v nemocnici, môţu 

 na diaľku nazrieť do inkubátora, sledovať vývoj bábätka a upevňovať si  

s ním väzbu. Na kaţdom inkubátore je nainštalovaná vysokocitlivá kamera. Sú  

uchytené na špeciálnych konzolách vyrobených priamo na miestne podmienky.  

Natočením na inkubátor snímajú priamo dieťatko. Rodičom stačí  počítač, tablet 

či mobilná aplikácia v telefóne a pripojenie na internet. Dieťatko môţu vidieť rodičia alebo tí príbuzní, či 

známi, ktorým rodina poskytne svoje prístupové heslo. IP kamery nad inkubátormi nie sú raritou v krajinách 

ako USA, Nemecko, Veľká Británia, Francúzsko či Španielsko. Moţnosť byť so svojim dieťatkom online 

majú uţ niekoľko rokov aj rodičia v okolitých krajinách ako je Česká republika či Poľsko. 

Bez kufríka neodídem 
Nie kaţdá mama má moţnosť postarať sa o svoje dieťa - niekedy sa stane, 
 ţe sú deti umiestnené do náhradnej rodiny alebo do ústavnej starostlivosti.  

Projekt Bez kufríka neodídem je zameraný na vyplnenie medzery od naro –  

denia aţ do momentu, kedy sa začne písať kapitola dieťaťa s jeho novou 

 rodinou. Detičky, ktoré ešte len čakajú na svoju rodinu, bývajú mnohokrát 

 umiestnené v nemociciach na rovnakom oddelení ako rizikoví novorodenci 

 a predčasne narodené deti. Nikoho, kto by sa o nich staral, totiţ zatiaľ ne –  

majú, preto je potrebné, aby im boli sestričky stále nablízku.  Aj preto je pre  

nich pripravený kufrík, ktorý im pomôţe uchovať spomienky na ich skoré detstvo. Okrem dojčenskej fľase 

či rôznych darčekových predmetov obsahuje  aj pamätník pre beţné alebo výnimočné chvíle dieťaťa. 

Zdravotné sestričky aj lekári s láskou zapĺňajú stránky tohto pamätníka rôznymi poznámkami, odkazmi či 

novinkami v ţivote bábätka. Aby aj ono malo svoju minulosť, skôr neţ si nájde svoju budúcnosť. Tento 

projekt uţ viacero rokov zaznamenáva veľmi pozitívne ohlasy a to nielen medzi zdravotníkmi, ale aj medzi 

náhradnými rodičmi. 

 

 


