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Definice

Skin to skin kontakt (Skin-to-skin care, SSC) je definován jako péče/praxe přímého kontaktu
novorozence s jeho matkou nebo otcem. Bonding je používán jako termín pro časný SSC na porodním
sále.
II.

Úvod

Podle doporučení WHO v rámci Baby-Friendly Hospital Iniciativy a Americké pediatrické akademie z
roku 2009 je vhodné zahájit bonding bezprostředně po porodu a všechny rutinní postupy (vážení,
měření, podávání vitamínu K, aj.) odložit až po první hodině kontaktu dítěte s matkou. Pokud matka
své dítě aktivně přikládá k prsu, všechny výkony by měly být provedeny až po dokončení prvního
přisátí. Bonding by měl trvat nejméně 1 hodinu. V případě porodu císařským řezem může být zahájen
již na operačním sále za předpokladu, že je matka bdělá, je schopna spolupracovat a reagovat na své
dítě. Kontakt matky s dítětem je vhodné nepřerušovat a vést péči o dítě tak, jak je to definováno v
"Deseti krocích k úspěšnému kojení" podle Světové zdravotnické organizace.
III.

Bonding na porodním sále

Bonding se doporučuje u donošených/lehce nedonošených novorozenců, kteří jsou
kardiopulmonálně stabilní bez ohledu na způsob porodu či formu výživy. U všech novorozenců je
předpokladem realizace bondingu pečlivé posouzení zdravotního stavu matky a dítěte, zajištění
adekvátní termoregulace a kontroly životních funkcí. Nedonošenost dítěte sama o sobě je rizikovým
faktorem, ale neznamená nemožnost bonding provádět. Pokud existují důvody nezahájení bondingu
(např. pro komplikovanou poporodní adaptaci apod.), je vhodné hledat způsoby, jak oddělení matky a
jejího dítěte omezit na co nejkratší dobu.
IV.

SSC na JIP a RES

V současné době je na novorozeneckých jednotkách intenzivní péče rutinní péče zaměřená na snížení
stresu a prevence bolesti novorozence, tzn. farmakologické a nefarmakologické tlumení bolesti,
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omezení invazivních vyšetření, citlivější přístup k dítěti. Jedním z faktorů, které se spolupodílí na
horších výsledcích kognitivních a vývojových testů původně nedonošených dětí je stres (vysoká hladina
kortizolu) působící na některé oblasti CNS. Jedním z nejsilnějších stresorů je separace dítěte od rodiče,
kontakt s matkou/otcem je pro tuto skupinu rizikových dětí důležitý i v celém postnatálním období.
SSC je současně možnost pro včasnou formu zapojení matky a otce do péče o nedonošeného nebo
nemocného novorozence.

V.

Výhody bondingu a SSC

Pozitivní aspekty bondingu/SSC byly poměrně detailně analyzovány. Přestože provedené studie měly
nejednotnou metodiku, relativně malé soubory dětí a značnou statistickou heterogenitu, lze
konstatovat, že bonding/SSC posiluje vazbu matky a dítěte, přispívá k plynulému rozvoji kojení a
urychluje postnatální adaptaci.
Výhody bondingu/SSC pro donošeného novorozence:
•
•
•
•

přispívá ke kardiopulmonální stabilizaci, tlumí stres a neklid dítěte, zkracuje období pláče
snižuje vnímání bolesti u novorozenců podstupující bolestivé procedury
stabilizuje tělesnou teplotu novorozence
zvyšuje pravděpodobnost plného kojení (z hlediska dlouhodobého vlivu kojení-snížení rizika
infekcí, obezity, metabolického syndromu)

Výhody bondingu/SSC pro lehce nedonošeného novorozence:
•
•
•

snižuje riziko hypoglykémie
vede ke zlepšení autonomního a neurobehaviorálního zrání, organizovanějšímu cyklu spánku
a bdění
urychluje funkční zralost gastrointestinálního traktu

Výhody bondingu/SSC pro rodiče:
•

•
•

VI.

u matky podporuje rychlejší nástup laktace, pozitivně ovlivňuje délku exkluzivního kojení,
pravděpodobně snižuje poporodní krvácení v souvislosti s časným přiložením, snižuje stres a
příznaky poporodní deprese matky
u otce pomáhá upevnit jeho rodičovskou roli (otcové popsali snazší interakci s matkou dítěte,
pokud měli příležitost se zapojit do SSC péče)
u rodičů, kteří jsou vystaveni velké stresové situaci související se zdravotním stavem dítěte a s
prostředím JIP, je bonding a SSC asociován s menší posttraumatickou stresovou poruchou a
s větší stimulací rodičů pečovat o své dítě

Rizika bondingu

Bonding/SSC s sebou nese i určitá rizika. Nejzávažnějším rizikem tohoto způsobu péče je náhlý
neočekávaný kolaps novorozence (Sudden Unexpected Postnatal Collapse of Newborn, SUPC).
SUPC je relativně novou diagnózou, pro kterou je charakteristický náhlý kardiopulmonální kolaps
novorozence bez prenatálních rizik v prvních 7 dnech života. Nejčastěji se popisuje v prvních
hodinách života při bondingu/SSC, kdy je dítě v pronační pozici, při prvních pokusech o přisátí.
Rizikové faktory jsou uvedeny v Tabulce 1.
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Podle Britské asociace perinatální medicíny je SUPC stav, který splňuje následující kritéria:
•
•
•
•

Apgar skóre nad 7 v 5. minutě, normální klinický stav dítěte
kardiopulmonální kolaps vyžadující resuscitaci s ventilací pozitivním přetlakem
kolaps nastává v prvních 7 dnech života
dítě buď zemře, nebo po resuscitaci dojde k rozvoji hypoxicko-ischemické encefalopatie

Třetina všech případů SUPC probíhá v prvních dvou hodinách po porodu, další třetina mezi 2.
a 24. hodinou života a poslední třetina mezi 1. a 7. dnem života.
VII.

Etiopatogeneze SUPC

Etiopatogeneze stále není přesně objasněna. Do úzké souvislosti je dávána snížená schopnost
odpovědi novorozence na externí stimuly. V prvních dvou hodinách po porodu začíná převažovat
vagotonie, současně stoupá únava matky. Bonding/SSC patří mezi hlavní rizikové faktory SUPC.
Další faktory zvyšující riziko SUPC jsou popsány v Tabulce č. 1.
Tabulka č. 1: Rizikové faktory SUPC
Mateřské

Perinatální

Neonatální

Prostředí

Opiáty a analgezie u
matky

Pasáž mekonia během
porodu

Zakrytý obličej

Matka a dítě bez dohledu,
minimální osvětlení

Regionální nebo celková
anestézie

Resuscitace dítěte

Nedonošené dítě

Poloha matky na zádech,
únava matky

Magnezium i.v. během
porodu

Císařský řez

Obstrukce dýchacích
cest

Nesoustředěnost matky na
dítě (mobil atd)

BMI matky>25

Poporodní poranění
matky
Perinatální stres dítěte

Spavé, unavené dítě

Neinformovaní rodiče o riziku
SSC
Kojení bez předchozí edukace

Primipara

VIII.

Poloha na bříšku

Incidence SUPC

Celosvětově je obtížně zjistitelná, pravděpodobně je vyšší, než se udává. Ve studiích se popisuje značný
rozptyl (v Evropě 2,2 – 38/100 000 dětí). Velké rozpětí incidence je z největší pravděpodobnosti
způsobeno tím, že jednotlivé příhody SUPC nejsou vždy v dokumentaci správně zaznamenány, zvláště
v situaci, kdy je následující průběh příznivý. SUPC je často vykazován jako asfyxie, HIE, aspirace apod.
V České republice nemáme exaktní data o incidenci SUPC (chybí korelát v MKN pro tento stav).
IX.

Prevence SUPC

Rodiče by měli být poučeni o správné realizaci bondingu/SSC a jeho rizicích již v prenatální poradně,
na porodním sále, ev. v časném poporodním období. Tato edukace by měla být srozumitelná a neměla
by rodiče odrazovat od této formy kontaktu s dítětem. Poloha matky a dítěte je klíčovým faktorem
v prevenci vzniku postnatálního kolapsu, stejně tak soustředěnost matky na vlastní dítě. Pro prevenci
SUPC dosud nebylo vytvořeno lokální doporučení jak sledovat dítě a matku při bondingu/SSC. Nutným
předpokladem prevence SUPC je implementace doporučeného postupu na jednotlivých
novorozeneckých odděleních zahrnující důsledné a pravidelné kontroly novorozence a matky
personálem porodního sálu a novorozeneckého oddělení.
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Doporučení České neonatologické společnosti pro bezpečný bonding na
porodním sále a monitorování novorozence během bondingu.
1. Indikace pro bonding na porodním sále
•
•

Pro bonding je indikován donošený/lehce nedonošený novorozenec s dobrou poporodní
adaptací (novorozenec je kardiopulmonálně stabilní, termostabilní, není spavý ani utlumený).
Zahajuje se bezprostředně po narození a trvá minimálně 1 hodinu. V případě porodu císařským
řezem (při svodné anestezii) může být zahájen již na operačním sále za předpokladu, že je
matka bdělá a je schopna spolupracovat a reagovat na své dítě.

2.

Podmínky pro bezpečný SSC/bonding

•
•

Matka je v polosedě (reclining position).
Dítě je položeno na hrudník matky nebo jiné blízké osoby, leží na bříšku, je nahé nebo má
pouze plenu. Matka i dítě jsou překryty osuškou (obr. č. 1)
Obličej dítěte je nutno vidět.
Nos dítěte je volný („sniffing” position), hlava je otočena k jedné straně.
Krk dítěte je natažený, hlava není v záklonu/předklonu.
Ramena a hrudník jsou na hrudníku matky, nožky jsou flektované
Matka musí být soustředěná na své dítě.

•
•
•
•
•

Obr. č. 1: Doporučená poloha matky a dítěte při bondingu

Foto archiv. J.Macko
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3. Doporučená observace dítěte na porodním sále
•
•

Na porodním sále je nutná důsledná monitorace stavu dítěte dětskou sestrou nebo porodní
asistentkou v pravidelných intervalech. K monitoraci lze použít i pulzní oxymetr.
Observace dítěte musí být dokumentována. Tabulka č.2 je určitým návodem, způsob a
frekvence monitorování dítěte vychází z možností jednotlivých pracovišť.

Tabulka č.2: Záznam klinického stavu dítěte na porodním sále během bondingu
Kontrolovaný
parametr
Nos a ústa dítěte viditelné a
volné
Růžová barva kůže a sliznic
Dýchání pravidelné, bez dyspnoe
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Platnost doporučeného postupu od 1.10.2021
Základní údaje o platnosti doporučených postupů ČNeoS
•
•
•
•
•
•

Doporučení se stávají stanoviskem ČNeoS okamžikem zveřejnění na oficiálních internetových stránkách ČNeoS
Na stránkách ČNeoS je aktuálně platná verze doporučených postupů odborné společnosti
Doporučené postupy jsou revidovány každé 4 roky, poslední a následující revize viz údaj uvedený pro všechny doporučené postupy
v úvodu doporučených postupů ČNeoS. Vyžádá-li si to situace, je neaktuální postup stažen, případně aktualizován okamžitě.
Pokud při revizi není nutno doporučení aktualizovat, zůstává v platnosti dosavadní verze, pokud je nutná aktualizace/přepracování,
je doporučení staženo a po aktualizaci/přepracování opět umístěno na stránky ČNeoS.
Za revizi a aktualizaci odpovídá aktuálně zvolený výbor ČNeoS.
Jedná se o doporučený postup odborné společnosti, nikoli o jediný možný přístup k dané problematice, jednotlivá pracoviště mohou
využít svých interních postupů, pokud je zdůvodní a doloží meziárodně akceptovanými odbornými podklady. Pokud bude postup
odlišný a nemá-li pracoviště oficiální interní doporučení, je třeba postup zdůvodnit v dokumentaci pacienta.
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