
Když přichází
předčasně



24. týdnů
= hranice životaschopnosti v ČR

Délka :
30 cm 
Hmotnost:
400 - 700 g 



24. týden



Nedonošené dítě je mimo svůj prostor ……..

Přichází v „jiném“ čase  a zatím nezváno…



….na světě se narodí
předčasně více  než
13 milion ů dětí



V ČR
se v roce  2011
narodilo 7,58 %      = 8017 dětí
pod 2500 g



Šok  a  trauma



strach



beznaděj



sebevýčitky



prožívá ročně více než
7 tisíc rodin



…přichází předčasně….
a jak to bude dál…..?



…přichází předčasně….
a jak to bude dál…..?



…přichází předčasně….
a jak to bude dál…..?



Porod 
ve 26 týdnu

800 g



Jakub







týden života = 27. týdn ů













2 týdny života = 28. týden













..konečně
u mámy



3 týdny života 
= 29. týden







Rodiče prožívají ….. 

opakovanou 
bolest z bolesti dítěte
strach o život

Stav kolísá

Zažívají bolest jiných rodičů a dětí JIPu



..nikdo nevidí mé rány
moji křižovanou duši
slzy vyplakané dovnitř
mé bezesné výkřiky ..

M. Procházková,  „Podej mi ruku“

..bolest  předčasného porodu



28 dní života = 30. týden gestace









4. týden života
=  30. týden 







6 týdn ů života
= 32. týdnů



…. s mámou a tátou častěji





6 týdnů života = 32. týdnů gestace

=  do plánovaného 
termínu porodu 
chybí ještě

8 týdnů





















34 týdn ů







35. t. = 9. týden života..1.koupání









36. týden
= 10. týden života







38. týden



38. týden





Odchod dom ů

….po 90 dnech



Odchod dom ů

…další měsíce 
strachu 
nejistoty
únavy





7 měsíců – 3,5 měs. 
= 3,5 měs. po datu porodu





11 měsíců života  (– 3,5 měs. )
= 7,5 měs. po plánovaném datu porodu

Péče:

• Kardiologie

• Plicní

• Neurologie

• Rehabilitace

• Oční

• Psychologie



Uplynul téměř rok
…trvá nejistota
…obavy
…únava



Uplynul téměř rok
přichází
…vděčnost
….radost

a naděje 
na zdraví



...potřebují velké množství péče

Nezralé děti 



Rodiče potřebují podporu …



Celosvětový den    
nedonošených dětí

17.11.



Odkud pocházím ?  Ze svého d ětství.
A.De Sainte- Exupery


