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FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, Česká republika 
Oddělení neonatologie 

 
  

Informace a poučení pro rodiče novorozence 
 
 
 
 
 
Vážení rodiče, 
Rádi bychom Vás seznámili s některými pravidly, které naše oddělení realizuje v souvislosti se společným pobytem 
rodičů/opatrovníka a dítěte (dětí) na porodním pokoji/oddělení rizikového těhotenství v průběhu prvních 2 hodin po 
narození. 
 
Naší snahou je umožnit nepřerušený těsný kontakt matky (otce) a dítěte (skin to skin kontakt - SSC) ihned od 
okamžiku narození, a to i u dětí, porozených císařským řezem. Časný nepřerušený kontakt matky a dítěte má 
nesporně řadu prokázaných pozitiv, usnadňuje zahájení kojení, respektive produkci mateřského mléka a udržování 
této produkce, zlepšuje poporodní stabilizaci novorozence, usnadňuje udržování tělesné teploty, je prevencí 
časného poklesu hladiny krevního cukru a má řadu dalších výhod, jejichž podstatu Vám ochotně objasníme. 
 
Současně však víme, že časné poporodní období je obdobím, které je spjato s přirozenými hormonálními 
změnami, které zvyšují pravděpodobnost únavy, navozují stav spánku u dítěte i matky, jedná se o období, kdy je 
nutno stav dítěte i matky bedlivě sledovat a na případné změny reagovat. Snažíme se o zajištění maximálního 
soukromí pro Vás a Vaše dítě. V zájmu bezpečí je však nutná přítomnost druhé dospělé osoby (otec, dula …) 
a v pravidelných intervalech kontrola zdravotnickým personálem. 
 
Co je bonding:  
tento termín je používán pro vysvětlení procesu vytváření prvotní bezprostřední poporodní vazby mezi matkou 
a novorozeným dítětem.  
 
Pravidla bezpečnosti při bondingu: 

- Matka a novorozenec by neměli být ponecháni osamoceně při SSC (přítomnost otce nebo jiné osoby). 
- Monitoring vitálních funkcí (akce srdeční, dechy, prokrvení, …). 
- Místnost dostatečně osvětlená umožňující posouzení prokrvení novorozence. 
- Zvýšené sledování u prvorodiček. 
- Umístění novorozence v jeho vlastní postýlce nebo v náručí otce či doprovázející osoby – při fyzickém 

vyčerpání matky. 
- Informace rodiče/ů o nejčastějších rizicích v prvních hodinách života novorozence. 
- Při zhoršení zdravotního stavu novorozence překlad na oddělení k observaci a léčbě. 

 
Vzhledem k obecně vysokému riziku stavu bezdeší u novorozenců v prvních 2 hodinách života je nutné 
novorozence během bondingu pravidelně sledovat.  
 
Jaký je postup při sledování novorozence během bondingu: 
zdravotnický personál v intervalech 30 minut hodnotí: 

- Polohu dítěte. 
- Barvu kůže. 
- Dýchání a dechovou frekvenci. 
- Normální sycení krve kyslíkem – saturaci. 
- První přiložení a pokus o kojení. 
- Tělesnou teplotu nejpozději ve120-té minutě. 
- Novorozenec je trvale monitorován (pulsní oxymetr). 

 
V případě, že si rodiče přejí bondovat delší dobu, tj. celých 24 hod u novorozenců po porodu císařským 
řezem, je bezpodmínečně nadále nutná přítomnost druhé dospělé osoby. Trvalý monitoring dítěte již není 
podmínkou, dítě však bude nadále sledováno zdravotnickým personálem cca co 3 hodiny (vitální funkce, podpora 
kojení). 
 
 
 

Společný pobyt matky (rodičů, duly, opatrovníka…) a dítěte na porodním 
pokoji během bondingu 

 


