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Milá mama, 
narodenie dieťatka so sebou prináša pocity šťastia, radosti, eufórie z nového života, 
ktorý ste priviedli na svet. Vy sa ale nachádzate v trochu iných okolnostiach – v situácii 
po predčasnom pôrode, ktorý sa v mnohom líši od pôrodov v termíne. 
Je to v poriadku, ak sa vás zmocní pocit strachu, úzkosti, neistoty, no vedzte, že vaše 
dieťatko vás teraz potrebuje viac ako ktokoľvek iný a potrebuje, aby ste ho pomyselne 
držali za ruku na jeho ceste do vášho vytúženého náručia. Nie je to jednoduché, ale 
vedzte, že predčasne narodené deti sú veľkí bojovníci, ktorí zdolávajú obrovské prekáž-
ky neskutočnou silou. Silou každého nádychu, tlkotu srdca, každého pribratého gramu 
či mililitra stolerovaného mlieka.
Vás a vaše dieťatko čaká dlhšia cesta, na ktorej budú po vašom boku stáť vaši blízki, ale 
najmä zdravotníci či iné mamy predčasne narodených detí. Veríme však, že aj táto prí-
ručka vám uľahčí zorientovať sa v rôznych situáciách po predčasnom pôrode, zodpovie 
na mnohé vaše otázky a prinesie sprievodcu vďaka základným informáciám o predčas-
ne narodených deťoch a ich potrebách. 
Na vašej ceste za rodinným šťastím vám prajeme veľa zdravia, sily a odhodlania pokoriť 
všetky bariéry, ktoré sa vám v týchto dňoch stavajú do cesty. Pretože, povedané slova-
mi M. Gándhího, „neexistuje prekážka, ktorú by neprekonala láska“.

Odovzdajte svoje skúsenosti ďalším 
mamičkám. Staňte sa našou  
Happy Baby Ambasádorkou! 

Chcete aj vy pomôcť ostatným 
mamičkám vybrať si to najlepšie? 
Chcete, aby váš názor videli a počuli? 

Už žiadne vzorky. Získajte balíček plný produktov. Otestujte celé 
balenia, zdieľajte s nami váš názor na ne a pomôžte ostatným 
mamičkám vybrať si to najlepšie. Postavte sa za produkt, ktorému 
veríte ako Happy Baby Ambasádorka! 

Zaregistrujte sa na www.happybaby.sk
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1.

Predčasný 
pôrod

Tehotenstvo obvykle trvá 40 týždňov. Ak sa dieťa narodí v 38. – 42. týždni 
tehotenstva, považuje sa to za normálny termín pôrodu. 

O predčasnom pôrode hovoríme, ak sa dieťatko narodí pred ukončeným 37. týž-
dňom tehotenstva. Aj napriek tomu, že diagnostické a  terapeutické možnosti sú-
časnej medicíny sa zlepšujú, k predčasným pôrodom dochádza stále častejšie. Každé 
jedenáste dieťa príde na  svet predčasne. K  rizikovým faktorom predčasných pôro-
dov patria, okrem iného, aj narastajúci počet detí narodených po umelom oplodnení, 
viacpočetná gravidita, genetika, rizikovosť tehotenstva ako taká, životospráva, taktiež 
zvyšujúci sa vek matiek, infekcie, komplikácie počas tehotenstva v prípade maternice, 
plodu alebo placenty a pod. Počas ostatných 20 rokov sa však šance predčasne 
narodených detí na prežitie zdvojnásobili.

Čo sa zrelosti dieťatka týka, čím dlhší čas v brušku strávilo, tým budú jeho vyhliadky 
na ďalší život nádejnejšie. Každý jeden deň strávený v brušku je „k dobru“ bábätka. 
V súčasnosti sa ako spodná hranica prežitia uvádza 24. týždeň tehotenstva. 
Prognóza predčasniatok narodených okolo 22.–24. týždňa tehotenstva je stále neistá, 



76

ale vďaka súčasnému stavu medicíny stúpajú počty detí prežívajúce aj v  týchto týž-
dňoch tehotenstva. Pre porovnanie – ešte pred 20. rokmi sa za životaschopné považo-
vali len deti s hmotnosťou nad jeden kilogram a dnes sa táto hranica posunula na 500 g.
Ak sa dieťatko narodí príliš skoro s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou, je starostli-
vosť o toto bábätko náročnejšia.

Zrelosť dieťaťa sa delí podľa dosiahnutého gestačného týždňa na:
● extrémna nezrelosť: pod 28. týždeň tehotenstva
● ťažká nezrelosť: 28. – 30 týždeň tehotenstva
● stredná nezrelosť: 31. – 33. týždeň tehotenstva
● ľahká nezrelosť: 34. – 36. týždeň 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

Predčasne narodené deti potrebujú mimoriadnu pomoc, aby mohli prežiť mimo ochra-
ny maternice svojej matky. Také dieťatko môže zostať na novorodeneckom oddelení 
alebo môže byť umiestnené na špecializované pracovisko vyššieho stupňa. Najvyšším 
špecializovaným pracoviskom je jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti ( JVSN) 
v perinatologickom centre, nižšou úrovňou je jednotka resuscitačnej starostlivosti no-

vorodencov (JRSN) alebo jednotka intenzívnej starostlivosti novorodencov (JIS). Tieto 
pracoviská sú vybavené tak, aby predčasne narodenému dieťatku poskytli tú najlepšiu 
starostlivosť, ktorú v tomto čase potrebuje.

Viac než tri štvrtiny predčasne narodených detí zachránia počas pôrodu dieťaťa 
a v postnatálnom období vďaka efektívnej starostlivosti o každú matku a dieťa, po-
skytovaním predpôrodných injekcií steroidov (podávaných tehotným ženám s rizikom 
predčasného pôrodu 12 až 24 hodín pred pôrodom) podľa stanovených kritérií pre 
posilnenie pľúc detí, a tiež podávaním antibiotík na liečbu novorodeneckých infekcií.

Preto, ak žene hrozí predčasný pôrod, lekár jej môže odporučiť pôrod v nemocnici 
podľa jej stavu. Vysokošpecializovaných perinatologických centier máme na Slovensku 
šesť:
● 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
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Narodilo sa vám 
predčasniatko?

2.

Gratulujeme, narodil sa vám bojovník! Okolnosti predčasného pôrodu a ná-
ročnosť situácie spôsobuje, že mamy si prechádzajú rôznymi fázami cito-
vého prežívania novej situácie – smútok, žialenie, nepokoj, apatia, vina, 
hnev, depresia. Momenty hlbokého sklamania, hnevu a depresie sa striedajú 
s pocitmi radosti, akceptáciou skutočnosti a vierou v lepšiu budúcnosť pre 
vás aj dieťatko. 

Ste po pôrode a bábätko nemáte v náručí. Dieťatko už nie je vo vašom brušku, teraz 
už bojuje „samé za seba“ a vy mu musíte v tomto boji čo najviac pomôcť. Dôležitá je 
blízkosť rodiča pri dieťati, je potrebné sa mu prihovárať a povzbudzovať ho v jeho boji. 

Starostlivosť o predčasne narodené dieťa
Predčasne narodené deti potrebujú mimoriadnu pomoc, aby mohli prežiť mimo ochra-
ny maternice svojej matky. Mávajú problémy s udržaním telesnej teploty, dýchaním či 
príjmom potravy. Cieľom novorodeneckých pracovísk je pomôcť deťom zvládnuť tieto 
tri dôležité funkcie.

Umiestnenie detí v inkubátore alebo vo vyhrievanej detskej postieľke zabezpečí udržia-
vanie telesnej teploty a dýchací prístroj im pomôže dýchať. Môžu byť kŕmené pomocou 
tenučkej hadičky (sondy) cez nos alebo ústa do žalúdka, alebo im je výživa podávaná 
do žily, kým nebudú schopné prijímať všetko potrebné mlieko ústami.
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Prvé dni v nemocnici sú veľký nápor na psychiku rodičov, ale aj zdravotný stav ženy. 
Stav bábätka sa u predčasniatok môže meniť každú chvíľu, preto je komunikácia so 
zdravotným personálom veľmi dôležitá. Mamy po predčasnom pôrode sa v náročných 
chvíľach budú tešiť z  každej pozitívnej informácie, z  každého mililitra stolerovaného 
mliečka, z každej plnej plienky, z každého nádychu či pribratého gramu.

Priberanie dieťatka zo začiatku nie je najvýznamnejším ukazovateľom zdravotného sta-
vu dieťatka. Do  10 % schudne prvé dni po  pôrode každý donosený novorodenec, 
predčasne narodené deti schudnú aj viac, 10 –15 %, je to individuálne. Organizmus 
sa totiž zbavuje plodovej vody a všetkého, čím je „naliaty“ ešte z pobytu v maternici. 
Priberanie je však takou „barličkou“, pozitívnou informáciou pre rodičov, ktorú chcú 
počuť od lekárov a sestričiek, že dieťatko prospieva. Priemerne by malo dieťa v prvých 
troch mesiacoch života priberať denne 15 – 35  g, týždenne 100 – 250  g.

Keď bude dieťatko zdravotne stabilné, rodičia sa ho za prísnych hygienických podmie-
nok budú môcť dotýkať, kŕmiť ho, umývať a pomáhať pri starostlivosti oň, zatiaľ čo sa 
bude ďalej vyvíjať. Sestry starostlivo rodičov zedukujú, ako sa tieto činnosti vykonávajú 
v nemocničnom prostredí.

Väčšina predčasne narodených detí (zvyčajne s extrémne nízkou a veľmi nízkou pôrod-
nou hmotnosťou) bude musieť v nemocnici podstúpiť viacero vyšetrení s cieľom vylú-
čiť alebo zabezpečiť včasné zistenie určitých bežných zdravotných problémov.

Najčastejšie komplikácie zdravotného stavu predčasne na-
rodených detí:
Nedonosené deti majú síce vyvinuté pľúca, ale nemajú v nich tzv. surfaktant, aktívnu 
látku, ktorá udržiava roztiahnuté pľúcne mechúriky a zabraňuje ich kolapsu, preto sa 
extrémne nedozretým deťom surfaktant umelo dodáva.

Orgány a procesy, ktoré potrebujú špeciálnu lekársku starostlivosť: 
● srdce,
● dýchanie,
● tráviaca sústava, 
● zrak, 
● sluch, 
● svalové ústrojenstvo, 
a ďalšie v závislosti od každého dieťatka, jeho týždňa narodenia a zdravotného stavu.

Klokankovanie – kontakt skin–to–skin
Mnohé novorodenecké špecializované pracoviská povzbudzujú rodičov, aby praktizova-
li tzv. klokankovanie, čo je spôsob držania dieťaťa, ktorý poskytuje kontakt pokožky 
s pokožkou (skin to skin). Klokankovanie môže byť pre vývoj dieťaťa užitočné, pretože 
bábätko jemne upokojuje a stimuluje. Mnohí rodičia zistili, že klokankovanie im pomáha 
cítiť sa k dieťatku bližšie. Sestry rodičom ukážu, ako sa dieťatko pri klokankovaní správne 
drží. Kontakt koža na kožu je taktiež významný aj pre mamičku, keďže stimuluje tvorbu 
materského mlieka. Je to totiž jediný moment spojenia tela matky a dieťatka, na rozdiel 
od donosených detí, ktorých mamy majú možnosť dieťa prikladať podľa ich potrieb.
Kontakt koža na kožu má teda mimoriadne pozitívny vplyv na zdravie a prospievanie 
bábätka, na dojčenie, na psychiku matky i dieťatka. U predčasne narodených detí je táto 
metóda o to významnejšia, že bábätko nemôže byť s mamou bezprostredne po pôro-
de, ale na tento svoj klokankový kontakt majú vyhradený čas, keď to zdravotný stav 
dieťatka dovolí. 

Pomáha deťom stabilizovať srdcový rytmus, dýchanie, znižuje výskyt infekcií a  vedie 
k celkovému skráteniu hospitalizácie. 

Kangaroo care má rovnako význam aj v domácom prostredí, navyše si mama či otecko 
môže užívať svoje bábätko bez opýtania a  bez vymedzeného času. Nahrádzajú mu 
tým čas odlúčenia, dodávajú pocit bezpečia, istoty, stimulujú nervovú sústavu, srdcovú 
činnosť, dýchanie, dokonca telo matky funguje ako termoregulátor – ak má dieťatko 
zvýšenú teplotu, matka ju dokáže stiahnuť až o jeden stupeň, naopak – ak je dieťatko 
podchladené, mama mu potrebné teplo dodá. 
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3.

Výživa predčasne 
narodených detí

Materské mlieko je nenahraditeľné. Obsahuje množstvo látok a živín, ktoré 
sú pre zdravie a vývoj dieťatka jedinečné, tvorí sa s ohľadom na jeho prob-
lémy a potreby. V prípade nedonosených bábätiek sa tento význam znáso-
buje, keďže mlieko od mamy zabezpečuje, okrem výživy dieťaťa, aj jeho 
obranyschopnosť, chráni ho pred infekciami, podporuje jeho rast a dozrie-
vanie orgánov, je prevenciou pred rôznymi ochoreniami a taktiež pomáha 
vo vývoji jeho mozgu. 

Každá kvapka materského mlieka obsahuje množstvo látok a živín, preto predčasne 
narodené deti potrebujú materské mlieko viac ako ktokoľvek iný. Podávanie mater-
ského mlieka je jedným z kľúčových faktorov v  starostlivosti o predčasne narodené 
deti. Väčšina predčasniatok je však kvôli svojmu závažnému zdravotnému stavu kŕmená 
najskôr nozogastrickou sondou, keďže predčasniatka najmä narodené v nízkom gestač-
nom týždni, bývajú často slabé a spavé, kvôli čomu nevládzu sať. Mnohé dokonca ešte 
ani nemajú vyvinutý sací reflex. V tomto ťažkom boji o mlieko tento stav denno-denne 
zachraňuje odsávačka materského mlieka a zohráva dôležitú úlohu v prvých dňoch pri 
rozbehnutí laktácie.
Väčšina profesionálnych nemocničných odsávačiek dokáže odsať mlieko z oboch prsní-
kov naraz a napodobňujú pritom pitie bábätka. Hneď po dojčení je to najprirodzenejší 
a najefektívnejší spôsob získavania materského mlieka, ktorý zároveň zvyšuje jeho ob-
jem, keďže získava mlieko z oboch prsníkov súčasne. Navyše v istých prípadoch môžu 
mamy odsávať mlieko v prítomnosti svojho dieťa, ktoré je v inkubátore, čo významne 
podporuje vyplavovanie hormónov a zvyšuje tvorbu mlieka.
Vo všeobecnosti sa kŕmenie realizuje tak, aby sa následne umožnil prechod na dojčenie 
(kŕmenie sondou, suplementorom, po prste a striekačkou, lyžičkou, pohárikom, fľašou). 

Najčastejšie otázky k výžive predčasniatok
Materské mlieko je nenahraditeľné – je to kokteil namiešaný priamo pre potreby a po-
žiadavky každého bábätka. V prípade predčasniatok má však enormne veľký význam, 
keďže telo matky reaguje na predčasný pôrod rovnako aj tvorbou materského mlieka, 
ktoré zohľadňuje tento „šok“ pre dieťatko v podobe dôležitých látok a živín nevyhnut-
ných pre všetky orgány. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete odpovede na najčastejšie 
kladené otázky, informácie o detailoch zloženia materského mlieka, o spustení i udržaní 
laktácie v podmienkach predčasného pôrodu, ako aj o začiatkoch dojčenia po ňom, 
napr. až v domácom prostredí.

●  Prečo je dôležité materské mlieko pre predčasne narodené dieťa?
Nezrelé dieťa má nezrelý aj imunitný systém. V  kolostre, tzv. počiatočnom mlieku 
matky, dieťa dostáva množstvo protilátok a  imunitných buniek, ktoré znížia výskyt 
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a  závažnosť infekcií. Materské 
mlieko je živá substancia. Jedna 
kvapka materského mlieka obsa-
huje 4 500 buniek, najmä bielych 
krviniek a  ostatných imunolo-
gicky aktívnych buniek, zároveň 
sa v ňom nachádza veľa bezpeč-
ných „dobrých“ baktérií, ktoré sa 
„ubytujú natrvalo“ v čreve dieťaťa, 
osídlia ho, vytvoria správne fun-
gujúci mikrobióm (črevnú flóru) 
a  nedovolia tam nebezpečným 
baktériám rásť a  škodiť detské-
mu organizmu. Tieto bezpečné 
baktérie tak správne stimulujú 
imunitný systém nezrelého alebo 
chorého dieťaťa. 

● V čom spočíva preventívna funkcia materského mlieka?
V materskom mlieku dodáva matka dieťaťu imunoglobulíny – protilátky, ktoré by mu 
v prípade pôrodu v termíne dodávala cez placentu posledné týždne pred jeho príchodom 
na svet. Tieto imunoglobulíny chránia bunky tráviaceho traktu pred kontaktom a prie-
nikom infekcie. Práve nezrelé deti, ktoré dostávajú materské mlieko, majú 6 až 10-krát 
nižší výskyt infekcie nezrelého čreva – nekrotizujúce enterokolitídy (NEC). Veľmi nezrelé 
deti, ktoré dostávajú materské mlieko, skôr tolerujú plný enterálny príjem (plnohodnotná 
tekutá strava) a nemusia tak dostávať živiny do žily prostredníctvom infúzií. Materské 
mlieko pomôže črevu nezrelého dieťaťa dozrieť. Obsah tráviacich enzýmov v materskom 
mlieku nahrádza zatiaľ chýbajúce enzýmy v nezrelom čreve. Materské mlieko má laxatívny 
účinok – pomáha nezrelému dieťaťu s vyprázdnením hustej väzkej smolky – prvej stolice 
dieťaťa. Dieťa kŕmené materským mliekom má taktiež lepší vývin nervových a pozná-
vacích funkcií. Dojčenie je dôležité aj pre vytvorenie vzájomného silného citového puta 
medzi matkou a dieťaťom. V materskom mlieku sa nachádza vysoký obsah omega–3 – 
nenasýtených mastných kyselín. Tieto omega–3–mastné kyseliny majú význam pre správ-
ne dozretie sietnice oka a správny vývin mozgu. S tým súvisí aj ochrana sietnice u ťažko 
nezrelých detí a nižšie riziko retinopatie nedonosených (ochorenie sietnice oka).

● Ako a kedy iniciovať laktáciu po predčasnom pôrode?
V  prípade pôrodov v  termíne by malo byť dieťa priložené na  prsník počas prvých  
2 hodín po  pôrode. Po  predčasnom pôrode, keď novorodenec nemôže byť priložený 

na  prsník, je po-
trebná iniciácia 
laktácie odstrieka-
vaním materského 
mlieka manuálne 
alebo odsávačkou. 
Materské mlieko 
je najlepšou výži-
vou nedonosených 
detí a  má veľký 
vplyv pri ich nároč-
nom a  krehkom 
štarte do  života. 
Väčšina predčas-
niatok je však kvôli 
svojmu závažnému 
zdravotnému sta-
vu kŕmená najskôr 
nozogastrickou 
sondou a dôležitú úlohu v prvých dňoch pri rozbehnutí laktácie u mamy zohráva práve 
odsávačka materského mlieka.   
Odsávanie by malo začať počas prvých hodín po pôrode a malo by napodobňovať 
spôsob dojčenia donoseného dieťaťa, preto sa odporúča frekvencia odsávania 8 až 
12-krát za deň s použitím nemocničnej dvojfázovej elektrickej odsávačky (s cyklickým 
striedaním rýchleho stimulačného a pomalého odsávania).
Pravidelné odsávanie stimuluje produkciu prolaktínu – hormónu, ktorý je zodpovedný 
za množstvo vytvoreného materského mlieka. Výskumom bolo dokázané, že stupeň 
vyprázdnenia prsníka je zásadným stimulom pre ďalšiu produkciu materského mlie-
ka a úspešné udržanie laktácie. Skoré a časté odstriekavanie je zásadné pre úspešné 
naštartovanie a  udržanie adekvátnej produkcie materského mlieka. Preto je každej 
mamičke po predčasnom pôrode odporúčané, aby si na oddelení zapožičala elektrickú 
odsávačku, ktorá napodobňuje vzorec kŕmenia novorodenca – striedaním rýchleho 
stimulačného satia a hlbokého satia s dlhšími prestávkami.

●  Ako sa dá udržať laktácia, ak dieťa ešte nemôže byť dojčené?
Skin–to–skin – kontakt koža na kožu alebo tiež klokankovanie prináša viacero výhod ako 
pre dieťa, tak pre matku. Klokankovanie zvyšuje produkciu mlieka u matiek, zlepšuje sa 
prechod dieťaťa na dojčenie a predlžuje sa celková doba dojčenia. Skin–to–skin kontakt 
zároveň znižuje stres matiek, pomáha zlepšiť momentálny klinický stav dieťaťa, zlepší sa mu 
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saturácia, akcia srdca, znížia sa epizódy apnoe (prerušenie pravidelného dýchania), kontakt 
koža na kožu vedie k zlepšeniu psychomotorického vývoja detí. 
S postupným vývojom a silnením sacieho reflexu sa dieťa samo dokáže presunúť z po-
lohy pri klokankovaní na prsník a skúša sať. Vtedy olizuje bradavku, stimuluje u matky 
tvorbu mlieka. Pri nenutritívnom satí (neslúži na nakŕmenie dieťaťa) si matka prikladá 
dieťa v čase kŕmenia na prsník predtým vyprázdnený elektrickou odsávačkou. Dieťa je 
priložené skin to skin na prsník, na ktorý matka manuálne vytlačila kvapku mlieka. To 
motivuje dieťa k začatiu satia, umožňuje mu ochutnať materské mlieko, zoznamovať sa 
s prsníkom počas kŕmenia nazogastrickou sondou. Nenutritívne satie na prsníku zlepšuje 
prechod na dojčenie s postupným začatím nutritívneho satia, cieľom ktorého je výsledné 
nasýtenie dieťaťa. 
Nenutritívne satie sa tak plynule mení na satie nutritívne. Dieťa by malo mať možnosť 
byť priložené na prsník vždy, keď ukazuje prejavy hladu a matka môže byť prítomná, 
bez ohľadu na  to, či je jeho čas kŕmenia. Časté prikladanie dieťaťa na prsník zlepší 
zároveň aj jeho schopnosť sať. 
Dojčenie je fyziologické aj pre predčasne narodené deti. Skoré a  časté prikladanie 
na prsník zvyšuje možnosti dieťaťa byť úspešne dojčené. Pripravenosť na dojčenie totiž 
nie je určená gestačným vekom, ani jeho hmotnosťou. Niektoré predčasne narodené 
deti majú schopnosť začať s dojčením medzi 28. – 30. gestačným týždňom.  

●  Je možné, aby predčasne narodené deti boli dojčené alebo kŕmené 
materským mliekom pri prepustení z nemocnice?

Dojčenie nezrelých detí predstavuje veľkú výzvu pre matku aj pre zdravotnícky perso-
nál. U matky obávajúcej sa o život a budúcnosť svojho dieťaťa nie je jednoduché začať 
a udržať laktáciu. Individuálna a trpezlivá podpora sestier, laktačných poradcov a rodi-
ny je nevyhnutná. Profesionálne odsávačky, ktoré najviac simulujú dojčenie, pomáhajú 
rozbehnúť a udržať laktáciu. Je to veľmi dôležité pri následnom prechode na dojčenie 
vo chvíli, keď to zdravotný stav bábätka dovolí. S postupným dozrievaním predčasne 
narodeného novorodenca sa totiž zlepšuje aj jeho schopnosť sať.
Dojčené bábätká sú v porovnaní s deťmi kŕmenými z  fľaše klinicky stabilnejšie (pra-
videlná frekvencia srdcovej činnosti, dýchania, stimulácia centrálnej nervovej sústavy 
atď.). Nenutritívne satie sa postupne mení na satie nutritívne, s výsledným nakŕmením 
dieťaťa na prsníku. Skúsenosti dokazujú, že aj nezrelé dieťa môže byť pri / po odchode 
domov plne dojčené. 

Úlohy profesionálnych laktačných poradkýň v nemocniciach
S  akoukoľvek otázkou ohľadom materského mlieka sa môže každá mama obrá-
tiť na  profesionálne laktačné poradkyne na  oddeleniach v  nemocniciach (sestra 
s príslušnou kvalifikáciou). Ide o školené laktačné poradkyne, ktoré sú vzdelávané 

prostredníctvom Inštitútu pre podporu dojčenia, o.z. (SVK) podporujúcim a zjed-
nocujúcim vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok v oblasti dojčenia.
Cieľom profesionálnych laktačných poradkýň na oddelení je oboznámiť matku s význa-
mom dojčenia, poskytnúť jej teoretické a praktické poznatky o dojčení novorodenca 
a naučiť ju správnu techniku dojčenia, poučiť matku v starostlivosti o prsníky počas 
dojčenia, ako aj oboznámiť ju so zásadami správnej životosprávy počas dojčenia.
Úlohou sestričky je umožniť skorý kontakt matky a dieťaťa s prvým dojčením prilo-
žením novorodenca k prsníku do 2 hodín po narodení (u predčasne narodených detí 
to bezprostredne po pôrode nie je možné, kontakt s matkou závisí od individuálneho 
zdravotného stavu každého dieťaťa), ukázať matke spôsoby držania a prikladania die-
ťaťa, ponechať dieťa s matkou, aby matka mala možnosť neobmedzene dlho a často 
dojčiť. Sestra tiež asistuje matke v identifikovaní prejavov u novorodenca ako príležitos-
ti na praktizovanie dojčenia, povzbudí ju, aby žiadala asistenciu sestry pri prvých poku-
soch dojčiť, podporuje mamu, zabezpečí jej komfort a súkromie pri prvých pokusoch 
dojčenia a vedie matku k  dostatočnému oddychu.  
Sestra tiež informuje matku o problematike tvorby ženského mlieka, ako je jeho výz-
nam, dôležitosť a zloženie, o postupnom napĺňaní prsníkov pred dojčením, o uvoľňova-
ní mlieka (aktivita sacieho a spúšťaciehoreflexu).
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Cieľom je aj naučiť mamy správne techniky dojčenia:
● vzájomná poloha:
 – matka je uvoľnená, 
 – novorodenec sa telom dotýka matky, je obrátený celý k prsníku (nielen hlavička!),
 – ústa novorodenca sú vo výške bradavky matky,
 – hlavička a telo novorodenca sú v jednej línii,
 – novorodenec sa bradou a noštekom dotýka prsníka,

●  znaky správneho prisatia:
 – správne areolárne uchopenie prsníka (dvorček prsnej bradavky),
 – ústa novorodenca sú naširoko otvorené, spodná pera obrátená navonok,
 – viac dvorčeka prsnej bradavky (areoly) vidno nad ústami,
 – správne satie a umiestnenie jazyka,
 – pomalé, hlboké satie, dieťa prehĺta s pauzami,
 – správne areolárne stláčanie prsníka, 
 – držanie prsníka do tvaru C,
 – pri nesprávnom prisatí dieťa neprospieva a nemočí dostatočne,

● reakcie dieťaťa:
 – dieťa je pri prsníku spokojné a čulo saje,

● citová väzba:
 – bezpečné, láskavé držanie dieťaťa,
 –  dieťa a  matka si navzájom pozerajú 

do očí,

● dĺžka dojčenia:
 – podľa ochoty dieťaťa sať,
 – intervaly dojčenia  na požiadanie dieťaťa,
 –  uvoľnenie prsníka z úst dieťaťa počas 

dojčenia (ak je potrebné dojčenie pre-
rušiť, použiť techniku vsunutia malíčka 
do  úst novorodenca), ukončenie doj-
čenia a odgrgnutie.

● stav prsníkov:
 – prsníky sú po dojčení mäkké,
 – bradavky povytiahnuté,
 – pokožka čistá

(Zdroj: neonatologickasestra.sk)

Dr. Brown‘s®

dojčenské fľaše Medical

Podpora dojčenia
a kŕmenie predčasne narodených detí 

pre deti
so špeciálnymi potrebami

Dovoz a distribúcia v SR: INTERPHARM Slovakia, a.s., Uzbecká 18/A, 821 06 Bratislava,
Infolinka: 02/40 200 400

Jedinečný regulačný 
ventilový systém –  
vyvinutý na riešenie 
komplikácií kŕmenia 

dojčiat s komplexnými 
ťažkosťami s kŕmením.

Jedineečnčnýý reregugulačnýný reJedineečný reguullačnýečný regu

VL
OŽ

KA
 S KONTROLOVANÝM PRIETOKOMMLIEKO

MLIEKO

Optimálna podpora individuálneho
rytmu sania-prehltnutia-nadýchnutia
a možnosť kŕmiť predčasne narodené deti
najmenším možným objemom.

S vrodenými anomáliami ako rázštep pery alebo podnebia.
250 ml systém150 ml systéml té 0 l é

SS vroSSSSSS vro
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4.

Darcovstvo 
materského mlieka

Matkám, ktoré nemôžu začať hneď po  pôrode dojčiť alebo pokračovať 
v dojčení, pretože ich dieťa je nedonosené alebo choré, je odporučené, aby 
si odstriekavali materské mlieko 8- až 10-krát denne, aby si vytvorili a udr-
žali dostatočnú zásobu mlieka. 

Na oddelení, ktoré vykonáva zber ženského mlieka a podáva sa novorodencom a doj-
čatám ženské mlieko od  iných mám, sa postupuje podľa §7 ods. 9–12 Vyhlášky Mi-
nisterstva zdravotníctva Slovenskej republiky 553/2007 Z.z a tiež podľa predpisov 
platných pre prevádzku banky materského a ženského mlieka.

Darcovstvo materského mlieka je niečo špeciálne. Poskytuje predčasne narodeným 
alebo deťom so zdravotnými komplikáciami potrebnú výživu, keď ho ich vlastná mama 
nemá dostatok, alebo nemá žiadne mlieko. Ak preto nie je možné podať dieťaťu mlieko 
od jeho mamy, neonatológovia pristupujú k podávaniu darcovského mlieka, ktoré musí 
byť vopred vyšetrené a  jeho darkyňa, ktorá má nadbytok mlieka, musí spĺňať prísne 
kritériá.

V podmienkach slovenských perinatologických centier sa darcovstvo realizuje rôznymi 
spôsobmi, prostredníctvom bánk, odsávarní, každé pracovisko má na to vlastný mecha-
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nizmus. Jedno však majú spoločné – darovať túto vzácnu tekutinu môže „zdravá“ žena, 
ktorá musí spĺňať prísne podmienky, a zároveň sa jej mlieko dôkladne vyšetrí a násled-
ne spracuje, aby vyhovovalo bábätku inej mamy. Ak má matka v skutočnosti viac mlieka, 
ako je potreba jej dieťaťa, môže sa obrátiť na zdravotnícky personál, napr. sestru pove-
renú obsluhou mliečnej kuchyne a pod., ktorá ju o možnostiach a pravidlách informuje, 
dá jej potrebný výklad, odoberie vzorku materského mlieka na potrebné vyšetrenie 
a dá jej podpísať potrebné formuláre. 

Pri manipulácii s  čerstvo odstriekaným materským mliekom treba dodržiavať zása-
dy asepsy (zabránenie infekcie). Materské mlieko môže byť prvkom prenosu infekcie. 
Z tohto dôvodu sa dbá na prísne podmienky manipulácie s materským mliekom, vrá-
tane sterilných fliaš, striekačiek alebo skúmaviek, detailné označovanie odstriekaného 
materského mlieka a jeho podávanie rovnako za prísnych podmienok. 

Skladovanie odstriekaného mlieka 

Miesto skladovania Teplota (˚C) Dĺžka skladovania 

Izbová teplota 16 – 29 Max 4 hodiny 

Chladnička na oddelen ≤ 4˚C 12 – 24 hodín

Mraznička ≤ –18 ˚C 1 mesiac

Banky materského mlieka: európska regulácia
Predčasne narodené, choré deti a deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou sú v Európe 
a na celom svete považované za mimoriadne zraniteľnú kategóriu pacientov. Materské 
mlieko je preto uprednostňovanou možnosťou výživy dojčiat na dosiahnutie optimál-
neho rastu, vývoja a zdravia. Ak materské mlieko matky nie je k dispozícii, je darcovské 
mlieko aj v európskom zdravotníckom priestore ďalšou najlepšou alternatívou a po-
slednou možnosťou je špeciálne navrhnutá počiatočná dojčenská výživa.
Spolu s medzinárodnými odborníkmi na vysokej úrovni v oblasti materského mlieka je 
snaha organizácií zastrešujúcich neonatologické pracoviská prijať spoločne platnú regu-
láciu v Európskej únii, keďže pravidlá jeho darovania nie sú v EÚ jednotne stanovené. 
Spoločný regulačný rámec by ale zabezpečil, aby obstarávanie, skladovanie, spracovanie 
a distribúcia materského mlieka harmonizovaným spôsobom spĺňali vysoké štandardy 
kvality a bezpečnosti. To by ďalej zabezpečilo minimálny štandard a spravodlivý prístup 
k bezpečnému darcovskému materskému mlieku pre predčasne narodené, choré a deti 
s nízkou pôrodnou hmotnosťou a prispelo by to k lepším zdravotným výsledkom pre 
túto veľmi zraniteľnú skupinu pacientov. V tejto súvislosti a v súlade s dôkazmi podlo-
ženými a medzinárodne uznávanými odporúčaniami by sa mala podporovať možnosť 
podania materského mlieka a na tento účel by sa mal prijať jednotný regulačný rámec 
pre materské mlieko a jeho darcovstvo, aby sa zabránilo „posúvať“ si tento biologický 
materiál mimo nemocničných pracovísk na to určených. 

(Zdroj: EFCNI.org)

Banky materského mlieka na Slovensku
Banky materského mlieka (laktáriá) sú jedinou inštitucionalizovanou a najbezpečnejšou 
cestou darcovstva tejto vzácnej tekutiny. Banky vyhľadávajú vhodné darkyne materského 
mlieka, zabezpečujú zber, zhromažďovanie, vyšetrovanie, pasterizáciu a distribúciu mlieka.
Legislatívne upravuje činnosť bánk materského mlieka na Slovensku odborné usmernenie 
z roku 2004. 
V súčasnosti máme certifikované banky materského mlieka v týchto mestách:

BANSKÁ BYSTRICA  FNsP F. D. Roosvelta – tel. 048/441 2350, 048/441 2749, 
0915 831 543 

BRATISLAVA DK DFNsP – tel. č.02/5937 1235, 02/5937 1847
HUMENNÉ Nemocnica Humenné – tel. č. 057/7706277 
NOVÉ ZÁMKY FNsP Nové Zámky – tel. č. 035/691 2868 
POPRAD Nemocnica Poprad, a. s. – 052/7125 412, 052/7125 387
PREŠOV FNsP Prešov – tel. č. 051/7011154
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Nemocnica Spiššská Nová Ves – tel. č. 055/327 7777
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Niekedy je to otázka niekoľkých týždňov, niekedy až niekoľkých mesiacov. 
Avšak keď sa čas prepustenia predčasne narodeného dieťatka z nemocnice 
blíži, mala by s ním mama ešte v nemocnici tráviť čo najviac času, aby si 
zvykla na starostlivosť oň. Je to dobrý predpoklad k tomu, že ju bude doma 
dobre zvládať. 

Na novorodeneckej JIS sa o dieťatko staral celý tím, po prepustení do domácej sta-
rostlivosti rodičia musia robiť mnohé z toho, čo sestričky či lekári. Je preto vhodné 
požiadať sestru z JIS, aby pomohla rodičom pripraviť zoznam vecí, ktoré bude dieťatko 
potrebovať doma.

Ešte v nemocnici je vhodné podieľať sa na:
● kŕmení dieťatka, 
● podávaní liekov, 
● pozorovaní komfortu dieťatka – pravidelné dýchanie, normálna farba pokožky, 
● cvičení, ak je súčasťou predpísaných postupov,
●  odsledovaní vylučovania (počet mokrých plienok a stolice za deň, dieťatko na ma-

terskom mlieku sa môže vyprázdňovať do každej plienky, ale nemusí mať stolicu aj 
niekoľko dní, keďže materské mlieko je veľmi ľahko stráviteľné, dieťa na umelom 
mlieku by sa malo vyprázdňovať ideálne raz za 24 h; to, či má dieťa dostatok teku-
tín a nie je dehydrované napovie počet mokrých plienok, ktorých by malo byť 5 až 
8 počas 24 h).

● hygiene – prebaľovanie, kúpanie a obliekanie dieťatka. 

Prepustenie 
domov

5.
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Okrem toho...
●  Opýtajte sa, koľko stimulácie je pre vaše dieťa najlepšie a aké príznaky by ste mali 

sledovať, keď je dieťa nadmerne stimulované, unavené alebo hladné.
●  Informujte sa u  lekára vášho dieťaťa o  potrebe ďalších kontrol a  o  odporúčaní 

na inštitúcie v mieste bydliska, ktoré by mohli byť užitočné (predčasne narodené 
deti zotrvávajú prvé týždne a mesiace po prepustení v ambulanciách špecialistov 
kvôli sledovaniu a kontrolám ich stavu, ako napr. kardiológ, pneumológ, imunológ, 
neurológ, očný lekár, fyzioterapeut, riziková ambulancia a pod).

●  Získajte informácie o ďalších zdrojoch pomoci vo vašom okolí vrátane odborníkov 
v oblasti zdravotnej starostlivosti.

●  Urobte si zoznam potrebných zásob vrátane detskej postieľky, oblečenia, plienok 
a detských prikrývok. Ak sa chystáte na kŕmenie z fľašky, budete potrebovať det-
skú výživu, fľaše a cumlíky. Informujte sa u sestry dieťatka o druhoch detskej výživy. 
Opýtajte sa aj na iné veci, ktoré by ste mohli kúpiť vopred.

●  Opýtajte sa na vitamíny a prípadne aj iné lieky, u ktorých je predpoklad, že ich bude 
musieť vaše dieťatko užívať. Ak dieťatko potrebuje nejaké lieky, napíšte si ich názvy, 
ako aj to, na liečbu akého ochorenia sa každý z nich používa. Nechajte si vysvetliť, 
ako a kedy lieky dieťatku podávať (vrátane informácií o kombinovaní liekov) a ako 
a kde ich uskladňovať. Skontrolujte, či sú s užívaním liekov spojené nejaké vedľajšie 
účinky, o ktorých by ste mali vedieť, a opýtajte sa, komu by ste mali zatelefonovať 
v prípade, ak budete mať nejaké otázky týkajúce sa liekov.

●  V prípade, keď je dieťatko prepustené z nemocnice s monitorovacím zariadením 
pre apnoe, s kyslíkovým prístrojom alebo s inou špeciálnou podporou, musíte sa 
naučiť, ako používať toto zariadenie.

●  Ak ešte nemáte dohodnutého lekára, ktorý sa bude starať o zdravie vášho dieťaťa 
po prepustení z nemocnice, požiadajte lekára alebo sestru v nemocnici, aby vám nie-
koho odporučili. Potom tomuto lekárovi zatelefonujte a dohodnite si prvú návštevu, 
pokiaľ možno v priebehu prvých dní po návrate domov.

Korigovaný vek
Ak sa dieťatko narodí predčasne, je dôležité korigovať jeho vek, aby sme vedeli správne 
vyhodnotiť jeho vývin. 
Korigovaný vek znamená, že predčasne narodené dieťa má dva veky – jeden počítaný 
odo dňa, keď sa narodilo (chronologický vek alebo dátum narodenia), a druhý odo dňa, 
keď sa malo narodiť (korigovaný alebo upravený vek, vypočítaný termín narodenia). 
Korigovaný vek (pôvodne predpokladaný termín narodenia) je vek, ktorý sa používa 
na sledovanie očakávaného vývinu a rastu vášho dieťaťa. Takže na všetko, čo by predčas-
ne narodené dieťa malo robiť, množstvo potrebného spánku, jedenie, kedy začať podávať 

pevnú stravu a kedy by malo dosahovať vývinové míľniky, by sa malo nazerať vzhľadom 
na deň, keď sa malo narodiť (korigovaný alebo upravený vek, predpokladaný termín na-
rodenia). Vek sa u predčasne narodených detí zvyčajne koriguje do dovŕšenia 2 rokov. 
Predčasne narodené dieťa môže mať systém míľnikov, ktorý je odlišný od donosených 
detí. Predčasný pôrod takého dieťaťa môže ovplyvniť spôsob, akým sa vyvíja v prvom 
roku života alebo dlhšie. 
Deti, ktoré sa narodili veľmi skoro (s ENPH a VNPH), ktoré potrebovali rozsiahlejšiu 
lekársku pomoc alebo tie, ktoré majú aj iné zdravotné problémy, budú mať s vyššou 
pravdepodobnosťou väčšie oneskorenie, najmä pokiaľ ide o vývin hrubej a jemnej mo-
toriky a reči. Niektoré typy oneskorenia, napríklad myšlienkové (kognitívne) schopnos-
ti, nemusí byť jednoduché rozpoznať až do školského veku.
Na určenie korigovaného veku vášho dieťaťa zoberte počet mesiacov od narodenia 
(vek) a odrátajte od nich  počet mesiacov, o ktoré sa dieťa narodilo predčasne. Ak sa 
napríklad narodilo pred 5 mesiacmi a narodilo sa o 3 mesiace pred termínom, potom:
5 mesiacov (vek) – 3 mesiace (pred termínom) = 2 mesiace (korigovaný vek)



29

Najmenším bojovníkom 
pomáha OZ Malíček

6.

Trend pôrodov ďaleko pred termínom v ostatných rokoch stúpa a prícho-
dom na svet predčasne narodeného dieťaťa sa začína náročná cesta bá-
bätka, ktoré váži niekedy aj menej ako 700 či 600 g, ale aj jeho rodičov či 
širšej rodiny. Na Slovensku však nezostávajú sami a pomocnú ruku počas 
niekoľkotýždňovej či dokonca aj viacmesačnej hospitalizácie dieťatka im už 
takmer 10 rokov podáva Občianske združenie Malíček. 

Každé 11. dieťa na Slovensku príde na svet predčasne, teda medzi 24. – 36. týždňom 
tehotenstva, čo je ročne viac ako 5  000 detí. Iba za  posledných 15 rokov u  nás 
vzrástol počet predčasne narodených detí o viac ako 30 %. „Predčasný pôrod je vážny 
problém, ktorý prináša do rodín mnoho neistoty a strachu. Radosť z narodenia bábätka 
sa razom zmení na boj o  jeho život, ktorý nemusí vždy skončiť úspešne. Predčasne na-
rodené deti mnohokrát vážia menej ako kilogram a  ich prognózy do budúcnosti bývajú 
nejasné,“ opisuje Ľubica Kaiserová, predsedníčka a zakladateľka združenia. Práve ju 
osobná skúsenosť podnietila spojiť komunitu ľudí s podobným osudom a odovzdávať 
si navzájom skúsenosti, informácie a pomáhať v  tejto neľahkej životnej etape. „Pri 
jeho zakladaní sme hľadali názov, ktorý by vystihol, že ide o tých najmenších ľudkov. Víťa-
zom bol malíček, pretože tak môžeme nazvať maličké dievčatko i chlapčeka,“ vysvetľuje  
Ľ. Kaiserová.  
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OZ Malíček je rodičovskou organizáciou, združením rodičov predčasne narodených detí. 
Vzniklo v apríli 2011, je pomyselným mostom medzi rodinami a odbornou verejnosťou, 
aby svojou činnosťou prispelo k zlepšeniu starostlivosti o nedonosené deti a ich rodiny. 
Cieľom Malíčka je, aby deti odchádzali z nemocnice domov čo najzdravšie. Hlavným po-
solstvom činnosti OZ Malíček je, aby predčasne narodené deti mohli byť spolu s rodičmi 
od prvej chvíle a aby prítomnosť blízkych bola vnímaná ako súčasť najlepšej starostlivosti.
Činnosť združenia sa sústreďuje na zlepšovanie podmienok počas pobytu dieťaťa v ne-
mocnici napr. materiálnou pomocou jednotlivým oddeleniam (nákupom profesionál-
nych odsávačiek materského mlieka, špeciálnych polohovacích podložiek, vyhrievaných 
postieľok, inkubátorov, kresiel na klokankovanie, tabletov, fotoaparátov, ktoré zmier-
ňujú prekonávanie chvíle prvotného odlúčenia rodiča s ich dieťaťom, prístrojov, plienok 
a pod.). OZ Malíček je tvorcom projektu Prvá fotka bábätka, ktorá zbližuje rodičov s ich 
dieťaťom a je im prvým kontaktom na diaľku. Mama dostáva na gratulačnej kartičke ob-
rázok svojho bábätka, aby ho mohla vidieť skôr, ako jej to jej stav či stav bábätka dovolí. 
Fotografia novorodeného bábätka má pozitívny vplyv na psychiku mamy či na podporu 
laktácie. Ak osobný kontakt nie je možný, vďaka IP kamerám nad inkubátormi môžu 
rodičia a blízka rodina vzhliadnuť svoje bábätko na diaľku, prostredníctvom online pre-
nosu. Aj príručka pre rodičov z „dielne“ OZ je podporou v tejto novej životnej situácii. 
Okrem knižnej verzie je dostupná už aj ako e-kniha a od novembra aj ako audio kniha. 

Každoročne sa pod taktovkou Malíčka organizujú rôzne podujatia pomáhajúce a spájajúce 
rodiny s predčasne narodenými deťmi, činnosť združenia sa sústreďuje aj na aktivity spojené 
so 17. novembrom – Svetovým dňom predčasne narodených detí, prostredníctvom ktorého 
upozorňuje a zvyšuje povedomie verejnosti o tejto problematike, organizuje benefičný kon-
cert Purpurové srdce, spojený s odovzdávaním cien osobnostiam, ktoré významne prispeli 
k zlepšeniu podmienok v starostlivosti a osvety o predčasne narodené deti. 
K zlepšovaniu podmienok na oddeleniach združenie prispieva aj vlastnou angažovanos-
ťou pri realizácii vlastných prieskumov a v prezentácii ich výsledkov odbornej verejnosti 
(napr. Očami rodičov – Starostlivosť zameraná na novorodenca a rodinu), ale aj zapájaním sa 
do medzinárodného dotazníkového zisťovania, ako to bolo i v rámci spolupráce s EFC-
NI (The European Foundationforthe Care of NewbornInfants) v prípade dopadu pandémie  
COVID-19 na situáciu na oddeleniach a na blízkosť rodičov a ich predčasne narodených 
detí. Na webovom sídle združenia www.malicek.sk a súbežne aj na sociálnych sieťach 
sú na pravidelnej báze zverejňované novinky, edukatívne články a rozhovory s odborníkmi 
z rôznych oblastí zdravotnej starostlivosti, aby sa rodičom dalo poradiť, aj keď sa so svojím 
dieťatkom nachádzajú už v domácom prostredí. Podporiť združenie môže široká verej-
nosť na stránke aj finančne, vďaka čomu bude môcť naďalej realizovať projekty v pomoci 
tým najmenším: https://www.malicek.sk/pomahajte-s-nami/pomahajte-financne. 

Kontakty: MALÍČEK o.z.
  Krásnohorská 11, 851 07 Bratislava
  Telefón: +421 948 129 985
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Sme rodičovská organizácia a naším cieľom je zlepšiť 

starostlivosť o predčasne narodené deti a ich rodiny. 

Sme mostom medzi rodinami a odbornou verejnosťou. 

Potrebujete radu, podporu, útechu alebo priestor na 

zdieľanie svojich radostí a starostí? Pridajte sa k nám 

a staňte sa súčasťou komunity rodičov predčasne 

narodených detí.

Nie ste v tom sami.

www.malicek.sk facebook.com/nasmalicek

info@malicek.sk instagram.com/malicek.sk



S radosťou a šťastím
preplávate materstvom s

Registrácia zaberie iba chvíľku,
tak prečo si neurobiť radosť?

♥  Stanete sa súčasťou komunity viac ako 60 000 mamičiek.
♥  Odborníci vám poradia, ako sa starať o dieťa. 
♥  Podelíte sa s ostatnými o zážitky s vašimi najmenšími. 
♥  Dáme na vaše skúsenosti a necháme vás testovať rôzne výrobky. 

Po registrácii sa môžete tešiť
na darčeky v hodnote 75 eur

Registrujte sa na www.happybaby.sk

Darčekový balíčekDarčekový kufríkDarčekový balíček

V druhej polovici tehotenstva 
u gynekológa

Po pôrode v pôrodnici Na pravidelnej prehliadke 
u pediatra


