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NA ÚVOD
Milí přátelé,
posíláme k vám vzdušnou poštou další, tentokrát kulaté 30. číslo Zpravodaje.
Tématem tohoto vydání je problematika předčasně narozených dětí, coţ je u našich
rodin s dvojčaty bohuţel docela běţný jev. S vícečetným těhotenstvím se toto riziko
zvyšuje. Ţena je prostě přírodou vybavena na těhotenství s jedním dítětem.
Nechceme vzbuzovat obavy, naopak bychom vás na tuto eventualitu chtěli připravit,
dát pár věcných rad, co v takovém případě dělat. Většina těchto těhotenství končí
přirozeným porodem. Pokud je porod opravdu hodně brzy, i potom je velká šance, ţe
díky nesmírnému pokroku medicíny a úsilí všech zúčastněných (včetně malých
dvojčátek-bojovníčků) vše dobře dopadne. Máme řadu takových svědectví našich
rodin i rodin sdruţených v Nedoklubku, které vám v tomto číslo představujeme.
Aby byli budoucí rodiče na vše dobře připraveni, zařadili jsme v letošním roce do
našeho pravidelného cyklu přednášku „Předčasný porod“. Tam se dozví uţitečné
rady, co v tomto případě dělat, kam se obrátit, aby v nastalé situaci mohli věcně a
rychle jednat – hlavně tatínkové. Jak nám řekla jedna maminka: „Ve snu by mne
nenapadlo, ţe by se mne to mohlo týkat, a stalo se“…
Na našich webových stránkách máme zdarma internetovou poradnu, kam se můţete
v případě potřeby obracet. A to nejen na toto téma, naše lektorky vám odpoví i na
dotazy ohledně výchovy a vývoje dvojčat, laktačního poradenství, výţivy těhotných i
kojících maminek.
Moţná, aspoň dle našich politiků, bude předčasných porodů ubývat. Uvidíme, zda
projdou návrhy ministra zdravotnictví na vkládání pouze jednoho vajíčka. Snad je
opravdu výzkum tak daleko, ţe je těhotenství v tomto případě zaručeno. Nebo aspoň
jistější neţ před lety. Ale pokud zároveň projde zákon o zvýšení hranice těhotenství
na 55 let (!), nabízejí se i jiná rizika.
Milé klubové rodiny, je léto, uţívejte si dovolené a prázdnin s vašimi nejbliţšími.
Přejeme vám všem hodně pohody, zdraví a počasí, jaké máte rádi.
Za Centrum pomoci rodinám s vícerčaty P a G
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AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z KLUBU
 Centrum pomoci rodinám s dětmi z vícečetných porodů je pro vás
otevřeno v pondělí od 14 do 18 hodin, v úterý aţ čtvrtek od 9 do 13 hodin
v Matoušově 18, Praha 5. Rodiče dvojčat a vícerčat tady najdou základní
informace o vývoji a výchově, mohou zde zakoupit materiály Klubu dvojčat a
vícerčat, o.s., broţury vydané Národním laktačním centrem a o.s. Nedoklubko
pro rodiče nedonošených dvojčat, stejně jako knihy o dvojčatech. Našim cílem
je poskytovat pomoc nejen rodičům dvojčat a vícerčat, ale i dospívajícím
a dospělým dvojčatům a seniorům a umoţňovat jejich setkávání. Individuální
konzultace (pedagogické, psychologické a sociální poradenství) lze domluvit i
na odpoledne na tel. 251 680 151 nebo on-line na našich webových stránkách
www.dvojcata.cz v rubrice Internetová poradna.
 Nabízíme knihu Nedělitelná dvěma, Nancy L. Segal
Autorka (psycholoţka a dvojče v jedné osobě) se především zabývá
kaţdodenním ţivotem dvojčat, jeţ poznala osobně, jejich obyčejnými všedními
starostmi a osudy. Její nenucený lidský přístup odhaluje největší tajemství ze
všech – a daleko názorněji, neţ by se někomu mohlo podařit pátráním po
telepatii či jiných záhadných schopnostech. Ono největší tajemství spočívá
v tom, ţe prostřednictvím studia jednotlivých osudů dvojčat, trojčat a čtyřčat
získáváme moţnost nahlédnout do tajemství samotné lidské existence, do
tajemství, jeţ se skrývá v kaţdém z nás. Cena knihy 298 Kč. Kniha je
k dostání v Centru pomoci, nebo ji lze objednat na dobírku na
klub@dvojcata.cz. Více informací o publikacích vydávaných Klubem je
na webových stránkách pod rubrikou Nabízíme/Publikace a publikace
doporučované Klubem jsou pod rubrikou Burza informací/Literatura.
 Klub dvojčat vydal tyto broţury: Dvojčata a jejich sourozenci, Jsme
prarodiči vícerčat, Společná postýlka ano či ne?, Jak na nespavá dvojčata,
Role otce/partnera a Redukce u vícečetného těhotenství, Kojení dvojčat,
Deklarace práv dvojčat a vícerčat, které je moţno získat v Centru pomoci či si
o ně napsat na klub@dvojcata.cz (251 680 151) a my vám je pošleme poštou.
 Prosíme o aktualizaci dat v databázi Klubu dvojčat a vícečat o.s. Především
prosíme o zaslání e-mailové adresy „starší členy“, kteří mail v době vstupu do
klubu neměli. Stačí poslat mail se svým jménem a klubovým číslem, případně
se jmény a ročníky dalších narozených dětí na klub@dvojcata.cz. Velmi
děkujeme za spolupráci :-)
 Od 1.9.2010 je novým oficiálním názvem Centrum pomoci rodinám
s vícerčaty - Klub dvojčat a vícerčat, o.s.
 Prosíme všechny členy o zaplacení ročního členského příspěvku ve výši
min. 360,- Kč na číslo účtu Klubu dvojčat a vícerčat (viz tiráţ). Variabilním
symbolem je vaše členské číslo. Členové se zaplaceným členským
příspěvkem mají slevy na všechny akce pořádané KdaV a v domluvených
obchodech.
 Nabízíme k zapůjčení profesionální nemocniční elektrické odsávačky
MEDELA Lactina Select a Symphony Jsou vhodné především pro maminky
dvojčat, které nemohou po určitou dobu své děti kojit, umoţňují odsávání
z obou prsů současně. Můţete si u nás zakoupit i pomůcky zn. Medela pro
těhotné a kojící matky.
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Vše prodáváme za ceny uvedené v ceníku Medely, tj. bez jakýchkoliv
přiráţek.
Nabízíme např. speciální lahvičku Calma, usnadňující přechod mez kojením a
dokrmováním odstříkaným mlékem, všechny typy odsávaček, těhotenské
kalhotky, mateřské podprsenky a další praktické pomůcky.
Bliţší informace podá a objednávky přijímá naše laktační poradkyně Mgr.
Lucie Schlaichertová na kojeni@tiscali.cz nebo na tel. 603 111 526 – viz
webové stránky rubrika Nabízíme/Půjčování profesionálních odsávaček









Nadále navazujeme nové kontakty s odborníky, kteří se zabývají, nebo mají
v úmyslu se zabývat specifiky dvojčat (genetik, psycholog). Spolupracujeme
se studenty na jejich závěrečných pracích.
Spolupracujeme s radnicí Prahy 5
Stále spolupracujeme s o.s. Asistence na projektu „Za MHD přístupnou“,
která se snaţí odstranit bariery v praţské MHD nejen pro vozíčkáře, ale i pro
maminky s kočárky, zejména s ohledem na šířku kočárků pro dvojčata.
V Klubu je k dostání broţurka cestování po Praze se širokým kočárkem.

Na www.dvojcata.cz najdete stránky Centra pomoci rodinám s vícerčaty,
které stále aktualizujeme tak, aby byli pro nás i pro naše uţivatele pruţnější.
Uţivatelé mohou vyuţívat Diskuzním forum, rozčleněné tematicky asi na
třicet rubrik, rubriku Inzerce s moţností vkládání více fotek. Vlevo na úvodní
stránce je Nabídka našich sluţeb, kde si mohou všichni on-line objednat
přednášky, účast na akci apod. Pod ní je zajímavá Burza informací z různých
oborů, týkající se vícerčat. Významnou novinkou je Internetová poradna, kde
je moţná on-line konzultovat své problémy s příslušnými odborníky. Důleţité
pro propojení informační sítě po celé republice je moţnost přímého vstupu
vedoucích poboček do rubriky Pobočky klubu, která je propojena s úvodní
stránkou. O jejich akcích se tak rychle dovědí všichni. Doufáme, ţe vám nově
postavené stránky budou dělat jen radost 
Nabízíme aktualizovanou knihovnu odborné literatury s tématikou dvojčat,
výchovy dětí i vzdělávání rodičů. Součástí knihovny je i beletrie s dvojčecí
tématikou. Knihy půjčujeme proti kauci 300,- Kč za 2,- Kč půjčovného na den.
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Knihovna je součástí sluţeb Centra pomoci v Matoušově ulici, podrobnosti na
www.dvojcata.cz, klub@dvojcata.cz.
Kromě pravidelného, jiţ čtyřdílného, cyklu přednášek pro budoucí rodiče
„Bude nás víc“, pořádáme v Centru pomoci i tematicky zaměřené
přednášky.
Podrobnosti o pravidelných přednáškách najdete na
www.dvojcata.cz v rubrice Nabízíme/Pravidelné přednášky a tematické
přednášky v rubrice Nabízíme/Tematické přednášky. Informace o
přednáškách získáte i na telefonním čísle 251 680 151, nebo na adrese
klub@dvojcata.cz, kde rádi přivítáme i tipy na témata dalších tematických
přednášek.

Jiţ tradičně se maminky dvojčat v Praze schází kaţdé první pondělí
v měsíci od 20 hod. v restauraci-kavárně Aston (Presslova 13, cca 50 m od
Centra pomoci). Maminky dvojčat různého věku si zde pročistí hlavy,
navzájem si poradí, najdou zde inspiraci a podporu, prostě popovídají s lidmi,
kteří si společně rozumí.
10. 5. byla Gábina Vítková a dvojčata Iva a Lenka, které přispívají i do našeho
Zpravodaje, hosty Jakuba Šišky v pořadu Českého rozhlasu Čaj pro dva.
Pořad si můţete poslechnout zde:
http://www.rozhlas.cz/iradio/praha?p_dat_from=10.05.2011&p_gt=1&p_po=1&p_kat=-1&p_st=-1&dni=2&p_sort=A
Děkujeme MPSV za poskytnutí grantu na rok 2011, díky kterému můţeme své
sluţby poskytovat.
Velký dík patří i společnosti ČEPS a.s, která nám poskytla sponzorský dar
ve výši 200 000,-

Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti hrozně unavuje,
stále a stále jim něco vysvětlovat.
Děti musí být k dospělým hodně shovívavé.

Saint Antoine De Exupéry

Jedině děti vědí, co hledají.
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Z REGIONÁLNÍCH POBOČEK KLUBU
Pravidelná setkávání
Praha-Písnice: kontakt - Kateřina Tomešová 244 911 159;728 200
439; kuratkomc@seznam.cz WWW.KURATKO.MISTECKO.CZ
Praha-Karlín: kontakt - PhDr. Marie Petrţelova 224 817 724; 775 937 707;
mail: cidpraha8@centrum.cz; http://www.volny.cz/pecicka-cid/; adresa: CID,
o.s., Peckova 277/7, 186 00 Praha 8 - Karlín; Nabídka: Otevřené integrované klubu,
krouţky, akce, ozdravné pobyty, dětské tábory, otevřenou hernu, hlídání dětí,
odborné poradenství a terapie, vzdělávací a osvětové + primárně preventivní a
edukační programy, pomoc pro nezaměstnané, spolupráci s rodiči na MD a RD,
odbornou praxi. Pomoc dobrovolníků vţdy vítaná - v centru v Karlíně i na dalších
akcích.
Praha 9 – Viktorka: kontakt - paní Tereza Danihelková, 602 882
386; tereza.danihelkova@seznam.cz
Prostějov: kontakt - Marcela Kottová 776 146 286;
email:dvojcata.pv@seznam.cz; www.mcprostejov.goo.cz/klub.html
Český Krumlov: kontakt - Veronika Doleţalová 721 535 607 ;
email:dolezalovaveronika1@seznam.cz; http://rodina.cz/srazdvojcat-krumlov
Plzeň: kontakt – Šárka Káňová, 608 181 260; gemini.plzen@seznam.cz; adresa
pro klienty: Lipová 40, Plzeň, 301 00; Nabídka: Pro maminky dvoj a vícerčátek: Z
iniciativy několika dvojčatových rodin vzniká v Plzni po vzoru obdobných poboček
Klubu dvojčat a vícerčat, o.s. fungujících v ČR pod Centrem pomoci rodinám s
vícerčaty náš Klub dvojčat a vícerčat Plzeň. Hlavní náplň - předávání zkušeností, rad
a nápadů týkajících se péče a výchovy dvoj a vícerčat, a hlavně vzájemnou podporu
a povzbuzení při náročné péči o tyto děti. Naše pobočka nabízí otevřené
společenství určené zejména pro rodiče a jejich vícerčátka od miminek po školáčky,
ale vítáni jsou všichni - i prarodiče, starší vícerčata, senioři, těhotné maminky,
odborníci a ostatní, které spojuje narození více dětí najednou. Do června 2011 by
měly být zprovozněny webové stránky plzeňského klubu. Dejte nám o sobě vědět na
náš mai. Všechny vás zdraví dvojčatové maminky - zakladatelky plzeňské pobočky:
Šárka Kaňová (608 181 260) a Jiřina Brejchová (737 371 793).
Brno: kontakt - Denisa Jelínková 723 527 219; http://dvojcata.webzdarma.cz/
Trutnov: kontakt - Zdeňka Killarová 732 336 999; http://www.volny.cz/oskaro/
Třebíč: kontakt - Anna Machátová 603 870 272; http://www.dvojcata.unas.cz/
Vrchlabí: kontakt - Marie Kubátová 737 157
853; http://www.volny.cz/mc.kopretina/
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Nymburk: kontakt - Markéta Literová 325 514 674; http://www.sweb.cz/mc.svitani/
Frýdlant: kontakt - Eva Činčurová 482 312 627, 721256299<
Bohumín: kontakt – Petra Kalichová 604 800 100 http://www.bobescentrum.cz
Znojmo: kontakt – Zuzana Lamačová 776 561 960, zuzanalamacova@seznam.cz
Velké Meziříčí: kontakt - Jitka Bártová, 608 909 121
Karviná: kontakt - Lenka Kalniková 608 248 353; http://www.centrum-slunicko.cz/
Ústí nad Labem: kontakt - Martina Vacová 739 264
708; http://www.klubdvojcat.kat.cz/
Brandýs nad Labem: kontakt - Irena 604 989 998 (po 20 hod.)
Děčín: kontakt - 412 528 043; http://www.mcbelasek.cz/
Chomutov: MC Kolibřík-klub dvojčat; kontakt -vedení dvojčat - Zajdenová Lenka;
ved. projektu MC Kolibřík Na louce Petra Bělohlavá (775 190
411); mckolibrik@centrum.cz; lechen@seznam.cz (Zajdenová); www.mckolibrik.
cz; Nabídka: otevřená herna, hlídání dětí, krouţky pro děti, krouţky pro děti a rodiče,
kurzy pro rodiče.
Hradec Králové: MC Sedmikráska: kontakt - Romana Remsová 739 010 905;
email: romana.remsova@seznam.cz ; Lucie Peterová - tel. 605 447 241 ,
email: peterova.luca@seznam.cz
Jindřichův Hradec : kontakt - Iva Kudrnová 604 826 187,
email: iva.kudrnova@quick.cz
Ostrava: kontakt - Michaela Otisková - tel. 724 938 023, email: www.dvojcataostrava.webnode.cz odkaz
Ostrava: kontakt - Mgr. Edita Kozinová 777 24 03 98; www.rcchaloupka.unas.cz
Čelákovice: kontakt - Ivana Turinská 326 993 504, 604 564 683; email:tu@wo.cz
Kadaň: kontakt - Jarmila Bůchová 606 522 317; www.mc.kadan.cz
Liberec: kontakt – Petr Činčala 777 815 481; www.centrumgenerace.cz
Turnov: kontakt – Martina Melíšková 603 457 056; www.naruc.cz
Mělník: kontakt – Martina Pavlíková 774 989 305; www.kasparek.webz.cz
Sokolov:
kontakt
–
Andrea
Bazoni
604
254
616;
email:a.bazoni@seznam.cz www.dvojcata-kk.ic.cz; Nádraţní 374, 356 01
Sokolov;Nabídka: poskytujeme rodinám s vícerčaty více informací o vícečetném
8
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těhotenství, kojení, péči o dvojčata prostřednictvím odborných broţur, letáků,
zpravodajů, přednášek, poradenství a osobních kontaktů; Historie: V r.2006 se
maminky začaly scházet v MC Baby clubu Robinson v Sokolově, kde zjistily, ţe
nejsou samy s podobnými starostmi i radostmi, a ţe vlastně nemusí být osamělé; v
roce 2007 jsme se stali pobočkou Klubu dvojčat a vícerčat s vlastní právní
subjektivitou; v lednu 2008 jsme se přestěhovali z MC Robinson do DDM v Sokolově,
kde se jednou týdně scházely rodiny s dvojčaty v krásně vybavné nové herně; v roce
2008 se nám podařilo zaloţit vlastní webové stránky, od r. 2009 sídlíme v Sokolově
v Nádraţní ulici, kde se nám podařilo dlouhodobě pronajmout prostory. Jedná se o
kancelář a hernu, kde můţeme rodinám s dvojčaty a vícerčaty pomáhat kaţdý den;
od r. 2010 jsme členy KRDM a PS dětí a mládeţe při ANNA KK. Současnost: Mimo
pravidelné schůzek a společné besedy s odborníky pořádáme také výlety, víkendové
akce a dovolenou s dvojčaty (ve spolupráci s Klubem dvojčat a vícerčat v Praze.
Orlová: kontakt - Jaroslava Peterková 604 561 500 nebo 605 737 904;
email:Dvojcata.Orlova@seznam.cz;www.dvojcataorlova.estranky.cz/; adresa pro
klienty: Energetiků 940, Orlová-Lutyně; 735 14. Nabídka: Schůzky se konají kaţdou
druhou středu v měsíci v prostorách klubu maminek Bejbáček - Energetiků 940 v
časech: 9-11.30 hodin. Termíny srazů jsou vyvěšovány na stránkách klubu. Vstupné
je jednorázové: Herna: 15,- maminka + dítě; 20,- maminka + 2 děti; kaţdé další dítě
+ 5,-.
Havlíčkův Brod: kontakt - Martina Křípalová; email:kripalova@seznam.cz; Martina
končí, děti odrostly, informace podává
Ţamberk: kontakt - Jana Burešová 465 614 55; email:BuresovaJana@seznam.cz;
Strakonice: kontakt - Bc.Šárka Nováčková 732 947 707;
email:s.novackova@email.cz; www.mcberuska.wz.cz
Jablonec nad Nisou: kontakt - Lucka Olyšarová; email:LUCIEW@email.cz
Strakonice: kontakt - Bc.Šárka Nováčková 732 947 707;
email:s.novackova@email.cz; www.mcberuska.wz.cz
Beroun: MC Slunečnice (Komunitní centrum, Bezručova 928. Vţdy první středu v
měsíi,mezi 15 - 18 hod.:kontakt - Marcela Bergerová 608 885 182;
email:marcela.bergerova@seznam.cz; www.mcslunecnice.cz
Boskovice: kontakt - Monika Fialová 724 761 660;
email:MC.boskovice@seznam.cz; www.materskacentra.cz/boskovice
Olomouc: kontakt – Mgr. Zuzka Staroštíková 739 428
048, z.starostikova@seznam.cz, PhDr. Petra Tenglerová 604 33 92
20,psychopetra@seznam.cz - Scházíme se vţdy první úterý v měsíci od 16:30 v
MC Heřmánek Olomouc http://www.mc-hermanek.cz/dvojcata/
Teplice: kontakt - Hana Uhríková 603 515 077;
email:hankau@centrum.cz; www.mc-vetrnik.ic.cz
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Neratovice: Schůzky klubu se konají kaţdé první pondělí v měsíci v prostorách RC
Myšák v herně na adrese ZUŠ, Vojtěšská 1219 v 10:00 hod. dopoledne.
Email: odkaz
Telefoní čísla: 774 957 244 nebo 723 589 614
Kontaktní osoba: Michaela Hloţková, Jana Zmeková
Mladá Boleslav: Schůzky klubu se konají kaţdé úterý od
15:30 - 17:00 v MC Kulíšek odkaz

Nepravidelná setkávání
Písek: kontakt - Lenka Říhová 777 151 985;
Zlín: kontakt - Ivana Pilátová 604 150 977
Kyjov: kontakt - Blaţka Sedlářová 606 220 580; email:sedlarova.bl@centrum.cz
Milovice: kontakt - Jitka Bohušová 607 110 278;email:
BohusovaJitka@seznam.cz; http://www.mcmilovice.cz
Most: kontakt - Petra Šrámková; 732 718 298; pesramkova@seznam.cz; adresa
pro klienty: Lesní 1517, Most
Pardubice: kontakt – Pavlína Florianová; 774 557
057; dvojcata.pce@seznam.cz; http://www.dvojcatapardubice.estranky.cz/; Nabízí : Dvakrát ročně pořádání Burzy potřeb pro dvojčata,
nepravidelné setkávání rodin s dvojčaty a poskytování poradenství o výchově a
vývoji dvojčat především prostřednictvím webových stránek.
Ostrava: kontakt Michaela Otisková - 724 938
023; geminiostrava@seznam.cz; http://www.dvojcata-ostrava.webnode.cz/
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Zprávy z klubů dvojčat a vícerčat
Klub dvojčat a vícerčat Karlovarského kraje
Den dětí nejen pro dvojčátka – IV. ročník
Klub dvojčat a vícerčat Karlovarského kraje (www.dvojcata-kk.ic.cz) pořádal jiţ
čtvrtým rokem „Den dětí nejen pro dvojčátka a vícerčátka“. Tento den dětí se jiţ
tradičně
konal
dne
4.6.2011 na ranči Vránov,
nedaleko Sokolova. Na
tomto ranči jsme měli
k dispozici nemalý kus
louky, kde si děti mohly
pohrát a zasoutěţit na
jednotlivých stanovištích,
které
jsme
jim
(organizátoři) připravili. Ale
nebudu předbíhat.
Přípravy
začaly
uţ
dopoledne (opomeneme-li
ty dlouhodobé přípravy půl
roku dopředu). Na místě
jsme připravili vše potřebné k soutěţím, vyzdobili jsme westernový Saloon letáčky a
fotkami z činnosti Klubu dvojčat a vícerčat (foto z různých akcí).
Po celý týden, kdy kaţdý den pršelo, jsme si
přáli, aby v sobotu bylo pěkně. V sobotu ráno
bylo „azuro“, nebe bez mráčků (a po celý den
se na nás sluníčko usmívalo). Děti mohly
odpoledne soutěţit, vyzkoušely si svou zručnost
a šikovnost v jednotlivých soutěţích, střílely ze
vzduchovky, mohly se nechat pomalovat (z
některých dětí se staly krásné pohádkové
postavičky). Za splněné soutěţe si všechny děti
odnášely krásné odměny. Celkem přišlo na 90
dětí a cca 90 dospělých. Doufáme, ţe se všem,
kteří přišli, Den dětí líbil, a ţe se příští rok opět
setkáme v tak velikém počtu.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům, kteří podporují Klub dvojčat a
vícerčat Karlovarského kraje, dále přátelům,
rodičům, dětem (těm vlastním) a manţelům,
kteří
s námi
sdílí
všechny
„peripetie“
s organizací Dne dětí i s chodem celého Klubu
dvojčat a vícerčat Karlovarského kraje.
Děkujeme!
Ája a Káťa
11
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Olomouc
Spustili jsme nový web olomouckého
Centra pro rodiny s dvojčaty a vícerčaty
www.dvojcata.net

Plzeň
Milé rodinky,
oznamujeme Vám, ţe jsme zaloţili
pobočku v Plzni
se samostatnou právní subjektivitou
a realizujeme první aktivity.
Šárka Káňová
geminiplzen@seznam.cz

Zajímá vás, co se psalo v novinách v den,
kdy jste se narodili?
http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=RudePravo
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SPOLEČNÉ AKCE
Co bylo
Boskovice
VII. celorepublikové setkání rodin s dvojčaty a trojčaty
Centrum pomoci rodinám s vícerčaty - Klub dvojčat a vícerčat, o.s. pořádalo v
sobotu 11.6.2011 jiţ VII. ročník celorepublikového setkání dvojčat a vícerčat ve
westernovém městečku Boskovice (u Brna). Sešlo se zde 62 párů dvojčat, 3x
trojčata. Nejmladšími účastníky byla Anička a Honzík, kterým ještě nebyly 4 měsíce,
nejstaršími byly letos jiţ 82leté dámy Libuška a Vlastička. Z největší dálky za námi
přijela dvojčata z Schweiserblicku u Basileje a i letos s námi proţily pěkný den dvě
rodinky, které mají dvojčata hned dvoje. Na reportáţ ze setkání se můţete podívat
na: http://aktualne.centrum.cz/video/?id=379204

Všichni si uţili krásný den plný
představení s koňmi, lasování,
pistolníků
a
westernových
dětských soutěţí, kterých se rádi
účastnili i rodiče. Těšíme se na
VIII. ročník, který se bude konat
v sobotu 9.6.2012.

Burza
Jarní praţská burza oblečení, kočárků, atd. vše
pro dvojčata a vícerčata, se konala v sobotu 23.
10. 2010 od 14 do 16 hod. ve Velkém sále Sokola
Ţiţkov, Koněvova 19, Praha 3. Jiţ tradiční akce se
zúčastnilo více neţ 140 zájemců o nákup a prodej.

Rukohraní
9.4.2011 se konalo 2. Rukohraní, které pořádal Klub dvojčat společně s občanským
sdruţením MJ – Reflex v prostorách domova Sue Ryder v Michli. Odpoledne pro děti
i seniory mělo velký úspěch a těšíme se na další společnou akci.
Sklípek
Opět jsme vyrazili za hranice všedních dnů do Velkých Pavlovic do rodinného
vinného sklípku Fůkalů, kde jsme si jiţ tradičně výborně bavili, nejen o dvojčatech 
-gv-
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Co bude
Pravidelný cyklus přednášek - Bude nás víc - čekáme dvojčata, vícerčata
I nadále pořádáme osvědčený cyklus přednášek, který je od listopadu navýšen na 4
lekce. První pondělí v měsíci se nastávající rodiče dozví informace o specifikách
těhotenství s dvojčaty a vícerčaty, porodu a
také péči o novorozená dvojčata, období po
porodu, šestinedělí. Lektorka Gábina Vítková
seznámí účastníky kurzu také s nabídkou
Klubu dvojčat a vícerčat, o.s.
Kaţdou první středu v měsíci se budoucí
rodiče dozví, „Co dělat, kdyţ přijdou miminka
na svět předčasně. Na tuto situaci je připraví
psycholoţka Milada Matoušová.
Kaţdé druhé pondělí v měsíci cyklus
pokračuje přednáškou o kojení dvojčat,
ukázkami poloh při společném kojení dětí, řeší se
problémy spojené s kojením, péčí o prsy atd. Kurz vede
lektorka Mgr. Lucie Schlaichertová (laktační poradkyně a
dětská psycholoţka.
Třetí pondělí patří Lence Hanušové (dietní sestra a
laktační poradkyně), která přednáší o výţivě matky
během těhotenství a kojení, dále zavádění příkrmů u
dětí, přechodu dětí od kojení na pevnou stravu atd.
Kaţdá lekce začíná v 18:00 hodin. Přihlášky: on-line
přes webové stránky, přihláška ke staţení v rubrice
Nabízíme/Pravidelný cyklus přednášek; Informace:
Pavla Kovářová, klub@dvojcata.cz; prostor je kapacitně
omezen! Místo konání: Centrum pomoci rodinám
s vícerčaty – Klub dvojčat a vícerčat, Matoušova 18,
Praha 5. Centrum je 10 minut chůze od metra Anděl,
informace pro mimopraţské - parkování v garáţích obchodního centra Tesco tři
hodiny zdarma. Východ do Štefánikovy ulice – 3 minuty do Centra pomoci.
Všechny naše lektorky jsou vám rovněţ k dispozici na webových stránkách
www.dvojcata.cz v internetové poradně.
Burza
Podzimní praţská burza oblečení, kočárků a dalších potřeb pro dvojčata bude
konat opět v sále Sokola Ţiţkov, Koněvova 19, Praha 3. Kaţdý si prodává své věci
sám (vhodná je deka či prostěradlo na zem). Vstupné 60,- Kč, pro členy KDaV 40,Kč.
Termín zveřejníme na www.dvojcata.cz začátkem září.
Přezůvky nutné – bez ohledu na počasí!!!
Pronajatý prostor nám bude zpřístupněn těsně před 14. hodinou, proto je zbytečné
přicházet a přijíţdět dříve (placené parkovací zóny jsou o víkendu zdarma.).
Děkujeme za pochopení.
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Také v pobočkách Klubu dvojčat budou probíhat podzimní burzy, termíny jejich
konání sledujte na www.dvojcata.cz. pod rubrikou Akce poboček.

Jedlová
Poslední volné pokoje 
Ve dnech 13.–20. 8. 2011 pořádá Klub dvojčat a vícerčat společnou letní
dovolenou v Deštné-Jedlové v Orlických horách. Na tradiční rodinné dovolené
v Orlických horách bude připraven program pro děti (soutěţe, bojovka, karneval,
olympiáda, výtvarné a rukodělné činnosti – hlídání dětí zajištěno) a další akce,
u kterých se pobaví celá rodina. Na přípravě a realizaci programu se můţete podílet i
vy.
Pro děti od 6 do 14 let pořádáme denní tábor (od snídaně do večeře). Ten si uţívají
i rodiče, kteří mají (většinou po velmi dlouhé době) čas na procházku ve dvou nebo
jen na nerušené čtení knihy. V rámci dovolené se bude konat Valná hromada KDaV.
Ubytování v chatě Kristýna je na 4–5lůţkových pokojích, WC a sprcha na patře.
Ubytování v chatě Lenka (tzv.“chaloupka“) je ve 2–6ti lůţkových pokojích, WC na
patře, sprcha a WC v přízemí, k dispozici kuchyňka, společenská místnost.
Společné stravování je v chatě Kristýna.
Přihlášky jsou ke staţení v rubrice Nabízíme/Akce. (Informace Gábina Vítková
gavitkova@gmail.com, 739 544 207)
Všechny další akce a aktuální informace najdete vyvěšené na www.dvojcata.cz
v rubrice Nabízíme/Akce.
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TÉMA: Předčasně narozené děti

Předčasný porod a nedonošená miminka
Za předčasný porod se povaţuje ukončení těhotenství do konce 37. týdne
nebo porození dítěte s hmotností pod 2 500 gramů. V posledních letech docházelo
k předčasnému porodu přibliţně u 6 % těhotných ţen. Vlivem několika faktorů, mezi
které patří hlavně zvyšující se věk rodiček a stoupající počet vícečetných gravidit
zejména v důsledku většího počtu ţen, které otěhotní díky metodám asistované
reprodukce (která je sama o sobě rizikovým faktorem pro předčasný porod), však
dochází k mírnému vzestupu tohoto čísla (některé odborné časopisy uvádějí 7,2 %).
Celosvětové tabulky uvádějí zhruba 10% výskyt předčasných porodů, otázkou ovšem
je správnost údajů z rozvojových zemí.
Lékaři se jiţ dlouho snaţí nalézt jednoznačné signály pro vytipování ţen
ohroţených předčasným porodem, ale těchto znaků je vysoký počet a je nemoţné
jeden nebo několik málo faktorů předčasného porodu spolehlivě předpovídat.
Za nejčastější přímou příčinou předčasného porodu bývají uváděné poruchy
placenty a její funkce (špatné umístění nebo fungování placenty, její předčasné
odlučování), dále infekční příčiny, které způsobují předčasnou děloţní činnost a
odtok plodové vody, a imunologické příčiny, kdy matčinu organismu chybí
imunologická tolerance vůči geneticky cizí (tedy partnerově) části plodového vejce.
Další častou příčinou předčasného porodu můţe být nedostatečnost uzávěrového
aparátu hrdla děloţního nebo abnormity dělohy (vrozené vývojové vady dělohy,
myomy, jizvy po císařském řezu apod.). Nebezpečné je také onemocnění matky či
plodu nebo různá traumata (pády, úrazy, údery do břicha) a chirurgické zákroky.
V neposlední řadě je rizikovým faktorem i vícečetné těhotenství, protoţe děloha je
„stavěná“ pouze na jeden plod.
Mezi nepřímé příčiny předčasného porodu patří zatíţená porodnická
anamnéza (jiţ prodělaný předčasný či operativní porod nebo potrat), svoji roli hrají
také věk matky (méně neţ 18 let a více neţ 35 let), tělesné faktory (malý vzrůst v
kombinaci s nízkou tělesnou hmotností, problematická je i obezita). U některých ţen
je třeba brát v úvahu i profesní rizika, negativně působí špatné sociální a ekonomické
podmínky a vlivy zevního prostředí (špatná kvalita ovzduší, vody atd.). Vysoce
rizikové je bezpochyby kouření, uţívání drog a alkoholu.
Z klinického hlediska se těhotenství dělí na fyziologická (probíhající v pořádku
a bez problémů), riziková (kde je široká škála rizik, které mohou hrozit, a je nutné
ţenu více sledovat) a patologická (kde jiţ existuje reálné ohroţení matky, plodu nebo
obou). Vícečetné těhotenství je od počátku vedeno jako riziková gravidita a budoucí
maminka by se měla šetřit a chodit důsledně na všechny prohlídky do prenatální
poradny. Rozhodně by měla počítat s tím, ţe stanovený termín porodu je určený
podle schématu, který platí pro všechny těhotné, ale vícečetné těhotenství bývá
ukončeno dříve. Více neţ polovina dvojčat je porozena před 37. týdnem, trojčata se
rodí zpravidla ve 32. týdnu a čtyřčata ve 28. týdnu těhotenství. Pokud jde o
jednovaječná dvojčata, bývá porod císařským řezem naplánovaný na 36. týden, u
dvojvaječných dvojčat záleţí způsob vedení porodu na jejich poloze v děloze matky,
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takţe je moţné porodit jak spontánně, tak můţe být z jakýchkoliv důvodů indikovaný
porod operativní. Porod trojčat a čtyřčat je veden operativně vţdy.
V případě hrozícího předčasného porodu je nutná hospitalizace a dodrţování
pokynů lékaře, protoţe za určitých okolností je moţné hrozící předčasný porod
odvrátit, nebo alespoň oddálit, aby bylo moţné budoucí mamince aplikovat dávku
kortikoidů potřebnou pro urychlení zrání plic dítěte (tzv. indukce plicní zralosti).
V naší republice velmi dobře funguje systém perinatálních a intermediárních
center, kde je neonatologická péče na vysoké odborné úrovni. Intermediární centra
poskytují péči dětem narozeným od 32. týdne těhotenství, perinatologická centra
pečují o miminka všech stupňů nezralosti.
V naší republice je od roku 1994 za oficiální hranici ţivotaschopnosti dítěte
povaţován 24. týden těhotenství, ale lékaři často zachrání i miminka narozená ještě
o 1−2 týdny dříve. Proto se uvaţuje o oficiální změně fixní hranice 24. týdne na
rozmezí 22.-24. týdne s tím, ţe rozhodnutí o zahájení intenzivní péče o dítě
narozené v tomto textačním věku bude v kompetenci odborníků.
Děti, které přijdou na svět velice brzy, sice čeká velmi dlouhý pobyt
v nemocnici (zpravidla do původně stanoveného termínu porodu), ale po celou dobu
se jim dostává maximální péče a pozornosti lékařů i sestřiček. Také rodiče mohou
být se svými maličkými dětmi v kaţdodenním kontaktu a je dobře, kdyţ se jich
dotýkají, hladí je, mluví na ně a jakmile je to moţné, berou je do náručí, chovají a
klokánkují, coţ je pro zdárný vývoj dětí nesmírně důleţité a nenahraditelné. Absence
těchto prvních doteků a kontaktu s rodiči dítě negativně poznamená na celý ţivot a
následně se můţe odrazit v problémech v rámci jeho vlastních sociálních vztahů
s rodiči, sourozenci, kamarády, učiteli či partnery. Ani pobyt miminka v inkubátoru by
proto neměl být překáţkou pro časný kontakt a maminky, resp. oba rodiče by se
neměli ostýchat tuto moţnost vyţadovat. Také po propuštění miminek domů je
dobře, kdyţ rodiče v těchto „hladících a mazlících“ aktivitách pokračují, protoţe se
tím posiluje a utuţuje jejich vzájemný vztah a radost z něj.
Mgr. Milada Matoušová, lektorka a poradkyně Centra pomoci

Nedoklubko
občanské sdruţení, které ví, o čem je řeč
U vícečetných těhotenství stoupá riziko předčasného porodu, ovšem i vícečetná
těhotenství končí často přirozeným porodem. Pokud je to jen trošku moţné, je
vhodnější moţnost předčasného porodu přijmout a být na tuto eventualitu připraveni.
Vhodným výběrem nemocnice při známkách předčasného porodu můţete svým
dětem velmi pomoci překonat první těţké dny. Péče o předčasně narozené děti je v
naší republice na špičkové úrovni a snaţí se soustřeďovat rizikově těhotné maminky
s hrozícím předčasným porodem v nemocnicích, které jsou na tuto péči vybaveni, v
tzv. intermediárních či perinatologických centrech. Je vhodné si takovéto centrum ve
vašem okolí předem vyhledat, znát do něj cestu a kontakt. Budete-li mít náhlé potíţe,
je lepší vyrazit přímo do takovéto nemocnice, kde jsou na záchranu těch nejmenších
miminek vybaveni a připraveni. Intermediární centra se postarají o miminka narozená
od 32. týdne těhotenství, před tímto týdnem je lepší vyhledat centra perinatologická.
Jejich seznam najdete např. na stránkách Nedoklubka zde : http://nedoklubko.cz/onas/kontakty/, obvykle se shodují s krajskými nemocnicemi.
Nedoklubko je občanské sdruţení, které pomáhá rodinám s předčasně narozenými
dětmi od roku 2002. Poskytuje poradenství, helplinku, kontakty na odborníky i jiné
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rodiče, informuje laiky i odborníky. Snaţí se dát rodičům podporu, nejenom
informacemi, ale i prostřednictvím dobrovolnických projektů či laického poradenství.
Předčasný porod je náhlý zvrat a málokdo by se na něj chtěl připravovat či se s ním
smířit a i kdyţ je to náročné období, lze jej překonat. Předčasně narozená miminka
sice mají obtíţnější start do ţivota, často jsou to ale houţevnatí bojovníci, zvyklí se o
místo na slunci poprat. Na stránkách Nedoklubka najdete příběhy předčasně
narozených dětí. Přejeme Vám, abyste stránky Nedoklubka nepotřebovali po porodu
navštívit, a pokud se tak stane, tak aby Vám pomohly co nejlépe překonat obtíţnější
příchod miminek na svět, a mohli jste se radovat ze společných chvil co nejdříve.
Klára Csirková, ředitelka občanského sdruţení NEDOKLUBKO

Klokaní metoda pro předčasně narozené děti
Předčasné narození děťátka je velkou změnou nejen pro
děťátko samo, ale i pro rodinu. Děťátko je většinou hned po
narození svěřeno do rukou odborníků jednotky intenzivní
péče. Z příjemného prostředí maminčina bříška je uloţeno
do inkubátoru, kde se vykonávají výkony nutné k zachování
jeho ţivotních funkcí a zdraví.
Rodiče jsou vystaveni nové situaci, suţují je různé pocity, strach, obavy o zdraví
děťátka, úzkost z neznámého, ale na druhé straně i radost z narozeného potomka.
Dosud si představovali malého baculatého novorozence. A přestoţe vědí, ţe přišlo
děťátko na svět dříve, na první pohled je jejich malý, hubený a napohled bezbranný
uzlíček pravděpodobně překvapí. Zaplaví je pocit beznaděje a velká touha pomoci
mu.
"Můţeme se ho dotknout?" ptají se. "Vypadá tak křehounce..."
Pokud jste v podobné situaci, rádi bychom vám představili metodu, kterou si můţete
prohloubit vztah s vaším děťátkem i v tomto sloţitém období. Uţ název napovídá, ţe
se jeho autoři inspirovali přírodou, a to konkrétně savci s vakem, jako jsou například
klokani, kteří rodí nevyvinutá mláďata.
Poslední stadium vývinu proţívají v matčině vaku. Po asi pěti týdnech, které mládě
strávilo v děloze, musí vylézt do výšky patnáct aţ dvacet centimetrů a najít jednu ze
čtyř bradavek v matčině vaku. Bradavka je jeho jediným spojením se ţivotem
následujících osmnáct měsíců. Mládě pije jen mateřské mléko. Aţ do svých sedmi
měsíců zůstává v bezpečí vaku. Nová studie týkající se neonatální intenzivní péče
vedená v Brazílii ukázala, ţe klokaní metoda přitulení děťátka má mnoho pozitivních
vlivů pro oba, matku i dítě.
Z historie a ze současnosti...
Klokaní metoda byla vyvinuta v 70. letech v Kolumbii jako alternativa k péči
v inkubátoru pro předčasně narozené děti s nízkou porodní hmotností a ostatních
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novorozenců, kteří potřebují intenzivní péči. Podnětem byl nedostatek potřebných
finančních prostředků a jiných nutných zdrojů k zabezpečení tradiční inkubátorové
metody. Klokaní metoda si tehdy
vyţadovala, aby bylo dítě opatrně
přivázáno na matčinu hruď 24 hodin
denně, kde dítě můţe cítit kontakt
s matkou a teplo.
Dr. Nelson Diniz de Oliviera,
z ministerstva zdravotnictví v Brazílii,
je koordinátorem programu klokaní
metody. Zkušenosti ukazují, ţe pokud
je klokaní metoda pouţita spolu
s tradiční inkubátorovou metodou,
výsledkem je zlepšení míry kojení,
redukce nemocničních infekcí a niţší
celkové výdaje zdravotní péče.
Ale výhody sahají daleko za finanční
stránku věci. Klokaní metoda zlepšuje
vztah mezi matkou a dítětem a
podporuje dlouhodobé kojení.
Dr.
Nelson
Diniz
de
Oliviera
upozorňuje, ţe metoda je úspěšná jen
tehdy, pokud je matka plně připravena
přistoupit k praktikování této metody a
dítě splňuje určitá zdravotní kritéria.
Výzkumné zdravotnické centrum, Winnipeg, Manitoba (USA), představilo klokaní
metodu svým neonatologickým jednotkám intenzivní péče v jednotlivých státech za
účelem pokusit se sníţit vliv některých stresových faktorů souvisejících
s předčasným narozením dítěte, kdyţ je tato doba charakterizována jako doba stresu
a krize, a to jak pro rodiče, tak pro dítě.
Mezi tyto stresové faktory jsou zařazeny ztráta a ţal z dřívějšího přerušení
těhotenství, pocity viny a selhání z neschopnosti donosit dítě do termínu, nejistota
doprovázející budoucnost zdraví dítěte a vývinový potenciál, a samozřejmě náhlé a
dlouhodobé odloučení dítěte od rodiny.
Později, po zjištění jejích pozitivních účinků, byla klokaní metoda pouţita a postupně
rozšířena také v Evropě.
Komu je klokánkování určeno: novorozencům v inkubátorech
Při klokaní metodě je dítě z inkubátoru vertikálně poloţeno na obnaţený hrudník
(prsa) matky, nebo také otce, na hodinu nebo víc denně. Rodič sedí přímo u
inkubátoru. Infúze, monitorovací připojení a CACP hadice (pro kyslík) mohou zůstat
na svém místě. Pokud je to v systému rooming-in, můţe být metoda aplikována tak
často, jak to matce a dítěti vyhovuje a organizace oddělení dovoluje.
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Pozitivní a vyrovnaný vztah matky a dítěte je důleţitým ochranným faktorem v ţivotě,
ve smyslu psychického i duševního vývinu. Od první hodiny svého ţivota jsou zdravé
děti sociální bytosti, schopné komunikace, prvních kontaktů i imitace. To samé se
týká novorozenců, kteří se narodili předčasně nebo s nízkou porodní hmotností, ne
však do té míry.
Hlavní důvod pouţití:
Přerušení počáteční jednoty mezi matkou a dítětem inkubátorem nebo jinými důvody,
coţ můţe vést k poruchám jejich vzájemného vztahu, kterých vlivy mohou přetrvávat
do dospělosti a mohou být posunuty aţ do další generace.
Například: Výzkum v Holandsku ukázal, ţe 4–6 procent dětí z celé populace
potřebuje speciální školy. Zatímco aţ 25 procent předčasně narozených dětí nebo
nemocných dětí anebo dětí trpících poporodním traumatem potřebuje tyto speciální
školy.
Pokud budoucí matky kouří v průběhu těhotenství více neţ půl krabičky cigaret
denně, jejich děti jsou většinou narozené hypotrofické (s niţší porodní hmotností), u
80 procent z nich se vyvinou poruchy chování a 30 procent z nich se stane zločinci.
(Prof. Lahey.)
Výhody ze somatického (fyzického) hlediska:
výskyt apnoických záchvatů a plicních selhání se sniţuje
uměle ventilované děti vyuţívají méně kyslíku z přístroje
tělesná teplota je mnohem udrţovanější
monitorovací zařízení ukazuje pravidelnější dýchání
některá onemocnění jsou léčitelnější
čím více kojení, tím méně infekcí dýchacích cest, průjmů, atd.
Výhody z psychologického hlediska:
matky vyuţívající klokaní metodu více a déle kojí
spokojenost matek se zdravotnickými výkony je mnohem vyšší
děti, které absolvovaly klokaní metodu, pláčou do věku 6 měsíců mnohem méně neţ
děti, které ji neabsolvovaly
matky jsou méně úzkostlivé se zacházením se svými miminky
matky se naučí mnohem lépe se starat o své děti (umývání, oblékání)
matky mohou odejít z nemocnice mnohem dříve
matky projevují více sebejistoty, kdyţ dítě přijde domů a největší výhoda: metoda
přináší úlevu stresovému aparátu dítěte od velké zátěţe, které je vystaveno,
nadměrnému světlu, hluku a narušenému dennímu rytmu, od odborných výkonů
Ostatní výhody metody:
je jednoduchá
nevyţaduje speciální školení
nestojí výdaje navíc
je nezávislá na kultuře i náboţenství
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Nevýhoda vyplývá pro organizaci neonatologických JIS: kdyţ jedné matce dovolíte
klokaní metodu, budou ji chtít všechny matky
Upozornění:
- Klokaní metoda můţe být aplikovaná jen po konzultaci s lékařem-neonatologem,
který můţe posoudit, splňuje-li děťátko zdravotní kritéria na její uplatnění.
- Klokaní metodu není moţno pouţít např. při příznacích sepse, krvácejících stavech,
vnitřních poraněních aj.
- Klokaní metodu by nikdy neměl vykonávat zdravotnický personál.
Zdroje: jhr. J. M. C. van der Does MD, dětský psychiatr – KLOKANÍ METODA
www.childbirthsolutions.com

Masáţe předčasně narozených dětí
Ţádný ze smyslů nepřináší tak bezprostřední proţitek jako hmat. Hmatové vjemy se
zapisují přímo do nitra lidské duše. Kaţdý dotyk vyvolává nějaké emoce. Stačí
pohladit hebký koţíšek domácího mazlíčka nebo
přejet rukou po polštáři lesního mechu či po kůře
stromu. Pohlazení můţe konejšit, povzbudit či
vyjádřit lásku. Je prokázáno, ţe dotyky matky mají
u dětí v útlém věku významný vliv na jejich
příznivý psychický i tělesný vývoj.
Masáţe předčasně narozených kojenců přinášejí
prokazatelné
výsledky.
Jsou
aktivnější,
vyrovnanější, rychleji dohánějí vývoj.
Tradiční přístup k předčasně narozeným dětem vycházel z představy, ţe nemají být
pokud moţno vystavovány ţádným tělesným kontaktům. Důleţité bylo stabilní vnější
prostředí a dostatek potravy. Opak demonstroval v roce 1958 Harry Harlow se svými
slavnými figurínami opičích matek. Mládě se mělo rozhodnout mezi drátěnou matkou
s kojeneckou lahví u prsou a měkkou figurínou potaţenou froté látkou. Ve všech
případech se přitulilo k látkové matce, přestoţe od ní nikdy nedostalo potravu. Byl
tím překonán názor, ţe vazba na matku se utvrzuje především podáváním potravy.
Současně se tak korigovala
představa, ţe návštěva matky u
hospitalizovaných kojenců je
zbytečná a ţe hlavní podmínkou
léčby je dostatek potravy a klid.
Přílišné projevy něţnosti vůči
dětem
povaţovali
mnozí
odborníci
donedávna
za
škodlivé. Údajně ohroţovaly
vývoj samostatné a racionální
osobnosti. Být hned po ruce,
kdyţ dítě zakřičí, a svou
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přítomností ho ubezpečovat, ţe je všechno v pořádku, povaţují ještě dnes někteří
rodiče za nesprávné. Mají představu, ţe dítě si má zvykat být samo a respektovat
zájmy ostatních.
Antropologové ovšem zdůrazňují, ţe člověk je vţdy závislý na vztazích k jiným
osobám a musí mít pocit sounáleţitosti. Proto má rozhodující význam soustavný
kontakt matky s dítětem umocněný dotyky a hlazením.
Výchova kojenců a malých dětí v těsné blízkosti matek je typická pro některá přírodní
etnika, například Inuity nebo křovácký kmen San. Matky nosí dítě celý den s sebou a
v noci spí vedle něho. Tělo dítěte tak vede s tělem matky neustálý dialog, kolébá se v
rytmu chůze, cítí napínání svalů při práci, stékající pot, proţívá její smích nebo pláč a
cítí, jak reaguje na přítomnost jiných lidí. Přijímá nepřetrţitý proud informací z
okolního světa a učí se je postupně chápat. Z prvních dotyků si tak postupně vytvoří
vlastní abecedu, která se skládá v řeč těla a otevírá přístup do světa pocitů.
S masáţí předčasně narozeného miminka se dá začít jiţ na novorozeneckém JIP.
Protoţe pokoţka nedonošeného miminka je slabá a křehká, začínáme nejdříve jen
lehkým dotykem například na hlavičce, zádech. Později můţeme začít s jemnými
tahy, které jsou harmonické a prováděné vţdy ve stejném rytmu. Jak miminko roste a
jeho pokoţka sílí, můţeme masáţ prodluţovat. Nezralé miminko je nejvhodnější
mazat vlastním mateřským mlékem.později můţeme začít s masáţí s rostlinným
olejem. Masáţ se dá provádět dvěma způsoby. Tím prvním je masáţ pro
hypotonické děti, tam pouţíváme spíše tahy dostřeďující, to znamená od chodidla k
pánvi, od prstíků k rameni atd.z energetického hlediska těmito tahy dostáváme
energii do tělíčka. Pouţíváme tahy spíše rychlejší a rytmičtější. Účinek tohoto
způsobu si můţeme ověřit i sami na sobě. Pokud se pohladíme na ruce od zápěstí k
lokti, tak je to vlastně proti směru růstu chloupků a vzbudí to v nás pocit vzrušení,
osvěţení. Někteří lidé jsou na tento typ dotyku citliví. Naopak pro děti hypertonické,
dráţdivé pouţíváme spíše uklidňující masáţ. To znamená ţe pouţijeme tahy
pomalejší, stálé a odstředivé- od ramínka k prstům atd. Energii z tělíčka dostáváme
ven.
Masáţ obličeje je pro předčasně narozené miminko velice důleţitá pro správný vývoj
řeči.
Uklidňující masáţ je vhodné pouţití i po cvičení Vojtovy metody, při které jsou
miminka často rozčílená.
U nezralých miminek musíme dávat pozor na prochladnutí. Masáţ provádíme v co
nejteplejším prostředí tak, aby se miminko cítilo dobře. Je příjemné pustit hudbu,
kterou matka poslouchala v těhotenství.
Masáţ se můţe naučit provádět i
tatínek. V dnešní době mají otcové
většinou málo času na děti a tak se
masáţ můţe stát denním rituálem,
který prohlubuje vztah mezi otcem
a dítětem.
zdroj: mimi
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CO PŘINESL ŢIVOT
Příběh Terezky a Adélky narozených ve 26. týdnu těhotenství
Na první ultrazvuk jel manţel se mnou.
Byl týden před Vánocemi. Doktor jezdil
sondou po mém bříšku. „Tak tady tluče
miminku srdíčko“. „To se mi ulevilo, pane
doktore, bála jsem se, aby tam nebyla
dvě, máme totiţ v rodině dvojčata“.
Doktor nic neříkal a dál zkoumal sondou
moje břicho – „ale ony jsou tam dvě,
Lucinko!“ Otočil se na manţela – „taťka
to přeţil, to je dobře“. Brečela jsem a
smála se zároveň, aţ mi sonda po břiše
poskakovala.
Na Štědrý den dostaly babičky a dědeček fotečku svých budoucích vnoučátek se
vzkazem, ţe se těší, aţ se s nimi v červenci uvidí osobně. Moje maminka uţ ten
večer nepromluvila. Její bráškové – dvojčata – se narodili v 7. měsíci. V té době
neměli šanci. Její babičce zemřely holčičky dvojčátka a její sestřenka dvojčátka
potratila. Tak trochu prokletí rodu. Dvojčata v kaţdé generaci, bohuţel doposud
ţádná nepřeţila.
Těhotenství probíhalo celkem v klidu, kdyţ opominu nevolnosti trvající čtyři měsíce a
nadměrnou spavost. Od druhého trimestru jsem začala na vlastní ţádost docházet
do rizikové poradny v Praze Podolí. Jsem realista se sklonem k pesimismu. Nevěřila
jsem tomu, ţe mé těhotenství bude probíhat hladce. Šetřila jsem se, spala … Kaţdé
tři týdny jsem absolvovala vyšetření u lékaře a ultrazvuk. Ve 20. týdnu si naše děti
polaškovaly s panem doktorem, nechtěly mu ukázat prsty na rukou.
Ale uţ dva týdny na to jsem uslyšela: „ Lucie, musíte leţet, začínáte se otvírat. Pokud
se nález jen maličko zhorší, půjdete si k nám lehnout“. Ač jsem leţela, nález se
zhoršil. Okamţitá hospitalizace, z lůţka jen na wc, dokud se nenapíchají kortikoidy
pro dozrání plic miminek. Pak jsem směla aspoň jednou za den do sprchy. Bylo to
nekonečné, o nervy, ale věděla jsem, proč to dělám. Na pokoji se mnou leţela
maminka s podobným problémem. Vzájemně jsme se povzbuzovaly, ţe dáme nohy
kříţem a dřív, jak za dva měsíce se nás nezbaví. Za pár dní ale začala moje
spolubojovnice krvácet a kluci – dvojčata – museli na svět a mně došlo, ţe medicína
umí mnoho, ale bohuţel ještě ne zázraky. Ten den odpoledne mě odvezli na
ultrazvuk . „ Bude to boj o kaţdý den, musíte být statečná a leţet“. To bylo pondělí. O
půlnoci z Velkého pátku na Bílou sobotu mi praskla voda. „Proč se to stalo?“ To
bohuţel nikdo s jistotou nemohl říci. „Jakmile bude volný sál, musí děti na svět.
Udrţeli bychom vás pár dní bez vody, ale děti by mohla ohrozit infekce a těch pár dní
uţ není tak významných“. Ještě jsem zavolala manţelovi. „Stal se ten největší
průšvih, jaký se mohl stát. Praskla mi voda. Děti musí na svět. Drţ nám palce. Ne,
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nejezdi za mnou. Přijeď ráno.“ Byl 50 km od Prahy, bála jsem se, aby se nevyboural
na dálnici, a tak nějak jsem cítila, ţe sama budu statečnější.
S paní anestezioloţkou jsem se domluvila na celkové narkóze. Bála jsem se, ţe bych
byla hysterická, kdyby děti neplakaly. Zaregistrovala jsem převoz na JIP po operaci a
aţ do rána jsem neustále sledovala hodiny a čekala, co mi kdo řekne. A neustále si
sahala na břicho. Nemohla jsem uvěřit, ţe uţ tam moje miminka nejsou.
Asi ve čtvrt na devět dorazil mladý lékař, který za mnou byl chvíli před porodem. “Jdu
za vámi s informacemi o vašich dětech. Jste připravená si je vyslechnout?“ Řekla
jsem, ţe ano, pokud jsou dobré. Dozvěděla jsem se, ţe se nám narodily dvě
miniholčičky – Adélka a Terezka. Adélka si sama dýchala, jen ji trochu zlobil tlak.
Váţila 720 g. Terezka musela být krátkodobě připojena na umělou plicní ventilaci, ale
uţ si dýchá sama a váţí 700 g. Jsou stabilizované. Pokud budu odpoledne schopna
vstát z postele, můţu děti vidět. Na jednu stranu děsná úleva, ţe jsou holčičky
šikovné, ţe ţijí, na druhou stranu děsný strach. Neváţily ani jako pytlík mouky. A tak
začala jejich cesta ţivotem. Jejich boj o ţivot.

holčičky ve 2. měsíci ţivota
Odpoledne jsem s vypětím všech sil vstala, vyčistila si zuby a jelo se. Byla to taková
malá červená nic se spoustou hadiček a s čepičkou na hlavě. Tělíčko nebylo pod
dekou téměř znát. Jsem zdravotník, viděla jsme uţ nedonošené děti, ale tohle bylo
mnohem horší. Byly to NAŠE děti. Nemohla jsem ani promluvit. Ani nevím, co mi
tehdy sestřička nebo paní doktorka říkala. Nechtěla jsem před nimi brečet. Jen co mě
uloţili na postel na pooperačním oddělením, spustila se stavidla a já plakala a
plakala. Nesmírná beznaděj. Strach, ţe bude manţel zklamaný. Ten mě v tomhle
stavu našel. Přinesl mi ohromnou kytici ţlutých tulipánů – jsou Velikonoce, začátek
dubna – „Nebreč, vţdyť jsou šikovné a krásné … Adélka uţ kakala. Koukej, mám je
vyfocené. Musíme zavolat tvým rodičům.“ Byl naprosto skvělý, nadšený, vůbec nic
špatného si nepřipouštěl. Všem hrdě psal, ţe uţ holčičky máme a ţe jsou úţasné.
Byl na ně hrdý, jak skvěle zvládly svůj vstup na svět v době, kdy by v malé nemocnici
byly označené jako potrat – na začátku 26. týdne těhotenství.
První dny jsme se snaţili vyrovnávat s tím, co se stalo. Holčičky měly
novorozeneckou ţloutenku, oběma zjistili šelest na srdíčku způsobený otevřenou
dučejí – naštěstí na to zabírala konzervativní léčba. Obě měly přefouklé bříško od
CPAPu. Terezce byla pořád zima, tak jí přetápěly inkubátor a balily do alobalu,
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larisky a ještě peřinky. Bylo krásné, kdyţ se na nás obě usmály. Ještě dnes to mám
ţivě před očima.
Šestý den po porodu byl náročný. Mě sice propouštěli domů, ale paní, se kterou jsem
leţela na pokoji, umřelo dítě. Do toho museli Adélce udělat kontrastní vyšetření střev,
špatně trávila mlíčko. Bohuţel se vyšetření nepodařilo, Adélka začala látku blinkat,
rozhodila se dechově i oběhově. Co nevyblinkala, museli z Adélky odsát. Dál neţ do
ţaludku se ale látka nedostala. Podezření na neprůchodnost střev trvalo dál. Váhově
Áda klesla na 660 g a Terezka na 620 g. I kdyţ se ale vyšetření nepodařilo, Adélka
se vykakala a mlíčko začala trávit.
Desátý den se začala Terezka moc zapomínat v dýchání a lékaři rozhodli, ţe jí
nechají odpočinout a zaintubují ji. Třináctý den byla Adélce zjištěna infekce. Lékaři
nám sdělili, ţe stav se můţe z minuty na minutu změnit. Pokud by došlo k výraznému
zhoršení, budou nás telefonicky informovat, abychom se mohli přijet rozloučit.
Brečím celou cestu domů. Nespím celou noc. Adélce naštěstí zabrala antibiotika.
Druhý den má stejnou infekci i Terezka. V důsledku infekce je Áda unavenější,
zapomíná se v dýchání a také musí být intubovaná.
Tři týdny po porodu jsou obě stále zaintubované, Terezku se pokouší převést na
CPAP, ale nedaří se. Adélku zlobí tlak, lékaři zjistili, ţe má málo červených krvinek,
dostala transfúzi krve a hned bylo lépe. Terezka zlobí sestřičky, tahá za všechny
hadičky a tak jí musí motat do housky. Koncem dubna se podařilo Adélku převést na
CPAP. Jen jí občas zlobí přefouklé bříško.
Začátkem května dochází u Terezky k rozvoji bronchopulmonální dysplazie. Intubace
dráţdí plíce, dolní cesty dýchací se zahleňují. Potřebuje odintubovat, ale podle
častých poklesů saturace a apnoických pauz toho ještě není schopna. Bojíme se, co
bude dál. Bude muset být i doma na kyslíku??? Terezka ale situaci vyřešila za nás i
za doktory. V nestřeţeném okamţiku si vytáhla kanylu z krku a tak jí lékaři dali šanci
a nasadili CPAP. A Terezka bojovala. První noc byla dost divoká, hodně poklesů, ale
od rána uţ to bylo lepší. Na intubaci uţ se nevrátila.
Přesně měsíc po narození je Adélka přeloţena na JIPku. První den na tomto
oddělení má takovou škytavku, ţe je slyšet aţ ven z inkubátoru. Terezka zůstává na
RESu a je na CPAPu spokojená. Po dvou dnech následuje sestřičku na JIP. Obě
dýchají moc pěkně, Terezka si vyzkoušela dvě hodiny být jen na vzduchu. U Ády se
objevuje infekce v místech bývalých ţilních vstupů. Antibiotika zabírají. Jen trochu
válčí s udrţením tělesné teploty. A předvedla nám i několik poklesů a jednu pauzu.
11. května váţí Adélka 865 g a Terezka 880 g. Terezka si odpoledne přivolala
brekem sestřičky – odkopala se a byla jí zima. Od 26. května je Adélka bez CPAPu,
Terezku se snaţili téţ odpojit, ale nepodařilo se. Na konci května se Áda stěhuje na
oddělení intermediární péče. Poprvé mne viděla bez roušky a tvářila se, jako kdyţ
mě nemůţe poznat.
28. května prvně s Adélkou klokánkujeme. Adélka na mě spokojeně leţela a celou
dobu si mě poplácávala ručičkou.
1. června se Adélka poprvé koupala. Vyţadovala prý teplejší vodu, ale jinak se jí to
líbilo. Kdyţ jsme jí po klokánkování vrátili do inkubátoru, poplakávala. Asi se jí od nás
nechtělo. Ve stejný den se Terezka stěhuje za sestřičkou na oddělení intermediární
péče. Obě se jednou denně kojí.

25

Z p r a v o d a j K l u b u d v o j č a t a v í c e r č a t, o.s. 29/ 2 0 1 0
2. června se prvně klokánkovala i Terezka. Byla jako pytel blech. Pořád zvedala
hlavičku a koukala po mě a z jejího výrazu jsme četli – „ Mami, jsi to ty? Jsi to
OPRAVDU ty ???
18. června je u obou zjištěna retinopatie 2. stupně, jak ale naštěstí zjistíme o pár
měsíců později, bude bez následků.
První červencový den holky opouští inkubátor. Nejdříve se stěhují do vyhřívaných
lůţek a později do normálních postýlek. Retinopatie se lepší a denně kojíme 2–3x.
3. 7. nastupuji za holčičkami do nemocnice. Je to něco úţasného, jsme spolu!!! Je mi
jedno, ţe za námi nesmí návštěvy. Jíme, spíme, pozorujeme se navzájem. Holčičky
jsou, aţ na levý Adélčin ušní lalůček, úplně stejné. Snad je doma nepopletu. Občas
kojíme dohromady, občas zvlášť, tatínek nám asistuje u koupání. 9. července
absolvovaly Adélka a Terezka kontrolu sluchu a zdá se, ţe je vše v pořádku. I
ultrazvuk srdce a hlavičky dopadl na jedničku. Konečně přichází náš velký den – 10.
července jdeme konečně domů!!! Holčičkám je přesně 95 dní a váţí 2080 g. V
autosedačkách se ztrácí.
První půlrok byl hodně náročný co se týče kontrol u lékařů – pediatrie, neurologie,
psychologie, rehabilitace, oční, ušní. Zaţili jsme si i tři alarmy dechového monitoru, o
kterých si myslíme, ţe nebyly plané.
Nyní jsou našim slečnám skoro tři roky, chystají se nastoupit do školky, chodí
na plavání, výtvarku a milují dětský kolektiv. Myslím, ţe kdo nezná náš příběh,
nepoznal by, co mají Adélka s Terezkou za sebou.
Naše velké díky patří lékařům a sestřičkám na odděleních RES a JIP ÚPMD Podolí a
také Adélce a Terezce, ţe svůj boj nevzdaly.
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Vaše příspěvky
Představení ponoţkového rekordu 
V pátek 10. června 2011 byl na Mezinárodním festivalu rekordů v Pelhřimově
představen pokus občanského sdruţení Nedoklubko o rekord v nejdelší prádelní
šňůře s přikolíčkovanými dětskými ponoţtičkami. Na šňůře dlouhé 20 m bylo
zavěšeno 181 ponoţtiček tvořených a zaslaných mnoha dobrovolníky z celé ČR.
Zápis do Knihy rekordů bude uskutečněn 11. září 2011 ve Westernovém městečku v
Boskovicích u příleţitosti druhého Celostátního setkání předčasně narozených dětí.
Cílem tohoto setkání s os Nedoklubko je popularizace problematiky předčasně
narozených dětí a společné setkání těch, kteří se předčasně sami narodili či se jim
předčasně narodilo děťátko. Vţdyť v současnosti kaţdé desáté dítě ve světě se
narodí předčasně ( V Čechách je to kaţdé osmé ). Mnohdy bojuje zpočátku s velkými
zdravotními problémy a je velmi náročné se s podobnou situací vyrovnat. Kromě
pokusu o rekord bude po celý den setkání připravena pro rodiny spousta zábavy, her
i atrakcí pro děti, které si mimo jiné budou moci namalovat svůj vlastní kolíček.
Ponoţky je i nadále moţné posílat poštou
aţ do 31. srpna na adresu koordinátorky Romany Ľuptáčikové, Fatranská 204,
Chrást nad Sázavou, 257 42, donést na
kontaktní místa: např.
do PR agentury Communication cord (stačí,
kdyţ je donesete do kanceláře agentury na
ulici Farní 15 ve Frýdku-Místku. Schůzku si
nejprve domluvte s P. Veselou na tel. čísle
737 512 222). Dále můţete nosit ponoţky
do mateřských center zapojených do
projektu Mámy pro mámy. Po skončení
rekordu budou ponoţky věnovány do
nemocnic na oddělení s nemocnými či
nedonošenými miminky,
Tato snaha navazuje na celoevropský projekt - ENE
www.enemenemini.de,
který má podpořit informovanost
předčasného porodu.

MENE MINI –
o problematice

Akce se koná ve spolupráci a s laskavou podporou agentury Dobrý den z
Pelhřimova, jejíţ zástupci naši snahu o vytvoření ponoţkového rekordu do české
Knihy rekordů zadokumentují.
kolektiv os Nedoklubko bude vděčný za Vaši podporu a všechny srdečně zve !!!
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BURZA RAD
Na tomto místě bychom vás rádi seznámili se skvělými pomocníky nejen pro
maminky s dvojčaty, ale vhodným zejména pro ty, kterým se dětičky narodili maličké
či s těmi, které s příchodem na svět pospíchali.

"My Brest Friend" - nejlepší kojicí polštář pro dvojčata,
který umoţňuje bezproblémové kojení obou dětí současně.
- kojení obou miminek najednou je pro maminku časově
ekonomické a navíc velmi výrazně podporuje laktaci
- polštář má ergonomický tvar
- povrch polštáře je pevný a rovný, takţe se do
něj miminka a snadno se polohují
- polštář těsně obepne trup maminky a zaručí naprosté
pohodlí při kojení
- má nastavitelnou bederní podpěrku, nepadá a zůstává
na místě
- potah je snímatelný, vyrobený ze 100% bavlny a dá se
bez problémů vyprat v pračce
V Centru pomoci ho můţete zakoupit za 2.100 Kč. Objednávky posílejte na
mail: klub@dvojcata.cz
Výběr barvy: zelený, modrý a růţový - jemné barvy, měkký a příjemný materiál

ODSÁVAČKY - profesionální odsávačky - půjčování.
Nabízíme k zapůjčení
elektrické profesionální
odsávačky mateřského
mléka
zn.
MEDELA
Lactina
Select
a
Symphony. Jsou vhodné
především pro maminky
dvojčat, které nemohou
po určitou dobu své děti kojit nebo mají nedostatečnou tvorbu mléka.
Zároveň je vhodné u nás zakoupit vlastní odsávací soupravy na obě prsa za 450,Kč - tj. po vrácení odsávačky zůstanou mamince dvě lahvičky s uzávěrem a prsními
nástavci, které jsou kompatibilní s příslušenstvím pro všechny odsávačky zn.
MEDELA.
Můţete si u nás zakoupit i pomůcky zn. Medela pro těhotné a kojící matky.
Vše prodáváme za ceny uvedené v ceníku Medely, tj. bez jakýchkoliv přiráţek.
Nabízíme např. speciální lahvičku Calma, usnadňující přechod mez kojením a
dokrmováním odstříkaným mlékem, všechny typy odsávaček, těhotenské kalhotky,
mateřské podprsenky a další praktické pomůcky.
Více informací podá a objednávky přijímá laktační poradkyně
paní Mgr. Lucie Schlaichertová (kojeni@tiscali.cz, 603111526)
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Kvalitní prádlo pro těhotné a kojící matky
V Klubu dvojčat si můţete zakoupit PRÁDLO ZN. MEDELA
PRO TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ MATKY. Prádlo si můţete přímo u
nás vyzkoušet a v případě zájmu koupit. Jeho předností je
bezešvé provedení a kvalitní jemný materiál, který je příjemný
na nošení a dobře drţí tvar.
Pište na klub@dvojcata.cz

TROCHA KULTURY

Westernstory
film natočený ve Westernovém městečku, kde se kaţdoročně schází
rodiny s dvojčaty a vícerčaty

Do českého filmu se vrátily kolty zavěšené proklatě nízko
Fenomén Wild West Show zaloţil legendární Buffalo Bill v roce 1883. Představení z
divokého západu na novou sezónu připravuje i westernové město v Boskovicích,
hlavní hvězda Presley si ale během zkoušky zlomí hned obě ruce. Zaskočit musí
populární herec z Prahy. Ten velmi rychle zjistí, ţe házet tomahawk v plné jízdě není
taková legrace jako v televizi a ţe celý soubor a obyvatelé města western nehrají, ale
ţe ho ţijí.

zdroj: http://www.westernstory.cz/
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Špetka humoru
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