Podmínky plného bondingu v naší porodnici




Porod probíhá fyziologicky, tj. přirozenou cestou nebo plánovaně
císařským řezem při zachované čiré plodové vodě. Poznámka: Akutní
císařský řez, vakuumextrakce (tj. porod za pomocí „přísavného zvonu“)
nebo forceps (tj. kleštěmi) - nepatří mezi fyziologické porody.
Novorozenec se po narození dobře adaptuje na zevní prostředí, nejeví
známky vrozené vývojové vady.

Pardubická porodnice podporuje

Bonding

Po vybavení je novorozenec položen na břicho matky, překryt zahřátou plenou
nebo dečkou. Novorozenec s dobrou poporodní adaptací je po dobu prvních
2 hodin života ponechán na porodním sále v péči rodičky a jejího doprovodu. Po
uplynutí 2 hodin je realizována první koupel na novorozeneckém oddělení,
aplikován vitamin K a poté je miminko umístěno k matce na rooming-in. Rodiče
jsou informováni o výhodách, ale i o rizicích bondingu, protože v danou chvíli nelze
spolehlivě monitorovat základní životní funkce miminka za použití přístrojů.
V případě narození nedonošeného novorozence nebo novorozence se ztíženou
poporodní adaptací jsou možnosti bondingu bezprostředně po narození omezené,
protože dítě vyžaduje vysoce specializovanou péči. Se stabilizací stavu rizikového
novorozence časem postupně navyšujeme míru kontaktu s matkou.
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„Baby friendly hospital“

Co je to Bonding?
Bonding můžeme z angličtiny přeložit jako lepení nebo připoutání. Jedná se
o proces, kdy se tvoří vztah mezi maminkou a miminkem. Každá matka a dítě si již
v těhotenství k sobě budují vzájemný vztah, který se plně rozvine bezprostředně
po porodu. Úzký kontakt matky a novorozence v raném poporodním období
buduje základy emočních vazeb a pomáhá nastartovat tvorbu mateřského mléka.
Podpora bondingu má přínos pro imunologickou, fyziologickou, psychologickou
a emocionální složku vývoje člověka. Plný bonding lze nejlépe realizovat při porodu
donošeného miminka s dobrou poporodní adaptací, v případě jakýchkoliv odchylek
od normy (nedonošenost, ztížená poporodní adaptace apod.) je zapotřebí kontakt
novorozence s rodiči přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu miminka.

10 kroků k podpoře bondingu podle Michaely Mrowetz:







Umístěním dítěte na hruď matky tzv. kůže na kůži může dojít:








Ke stabilizaci srdeční frekvence
Ke zlepšení spontánního dýchání
Ke zlepšení tvorby mateřského mléka
Ke snížení míry pláče u dítěte
Ke zlepšení usínání dítěte, k prodloužení doby a zlepšení kvality spánku
K tomu, že tělo matky dokáže reagovat zvýšením či snížením vlastní
teploty podle potřeby tepla svého dítěte
Ke snížení šance na posttraumatickou stresovou poruchu po porodu



položení nahého dítěte na matčino nahé břicho ihned po porodu
podpora a nepřerušování tohoto kontaktu (při porodu sekcí může
zastoupit kontakt kůže na kůži tatínek, pro dítě jsou jeho bakterie zdraví
přínosnější, než-li bakterie ošetřujícího personálu), pokud maminka
potřebuje osobní pauzu, může kontakt zajistit tatínek
otření dítěte na těle matky a zabalení dítěte do teplých osušek
a přikrývek
matka a dítě jsou v kontaktu "skin to skin", kůže na kůži
umožnění a podporování vizuálního kontaktu - pohledu z očí do očí
matky a dítěte, podložení hlavy matky, pokud rodí vleže
pomoc s přisátím miminka k bradavce dle jeho tempa a připravenosti může to být až do 30 minut kontaktu kůže na kůži, do té doby miminko
i maminka odpočívají a seznamují se spolu! - počkejte až si strká pěstičky
do úst, na kterých má plodovou vodu, aby jej k bradavce dovedla, ta voní
stejně jako plodová voda, olizuje si rty a kývá hlavou ze strany na stranu zásadně neumývat dítěti ruce od plodové vody a nechávat volně. Po
medikovaných porodech je miminko chvíli unavené, je zapotřebí nechat
jej odpočinout na kůži matky, oba taky vylučují potřebné množství
oxytocinu k podpoře jejich vzájemného kontaktu



zajištění pohodlné polohy pro matku i dítě



zajištění klidného, vstřícného a intimního prostředí ze strany zdravotníků




jakékoliv vyšetření a ošetření dítěte /skóre Apgarové, stetoskop, podvaz
pupeční šňůry/ provést na těle matky
eliminace techniky, videokamery, mobilního telefonu v těchto
neopakovatelných prvních okamžicích. Nedívejte se maminky na mobily
(smsky počkají stejně jako jejich adresáti) a do fotoaparátů, dívejte se na
své miminko a do jeho očí, tento jedinečný okamžik vašeho miminka vám
žádné fotografie ani videa později nezprostředkují!

