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benefit od narodenia
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Klokankovanie

• Je metóda držania nedonoseného, alebo 
donoseného dieťaťa kontaktom skin-to-
skin, čím dochádza ku kontaktu dieťaťa s 
klokankujúcou osobou

• Trvanie obyčajne 2-3 hodiny za deň, u 
stabilných detí nie je obmedzenie na 
trvanie klokankovania

• 30.t.GV a viac,< 28.T.GV málo evidence



2

História

• 1978 Dr.Edgar Rey, Bogota, Colombia

• Termín odvodený od Kengura

• Nedonosené deti – matka ako inkubátor

Na začiatku 80. rokov 20. storočia bola mortalita 
prematúrnych novorodencov v kolumbijskej Bogote 70 promile. V 
tejto krajine boli inkubátory výnimkou, preto sa nevyhnutne zrodila 
metóda „Kangaroo care“. Následne mortalita v danom regióne 
klesla o 50 %. Táto metóda sa rozšírila v USA a v škandinávskych 
krajinách, ktorá umožnila zahrnúť rodičov do starostlivosti o ich 
predčasných novorodencov.

Kangaroo care je metóda kontaktu skin – to – skin
(koža - na - kožu), ktorá umožňuje pevné pripútanie sa medzi 
rodičmi ( matka alebo otec ) a deťmi hneď od narodenia, ak to 
dovoľuje ich stav a redukuje stres spojený s pôrodom ( Bogota 
1983 ). Užíva sa pojem klokania starostlivosť alebo K –
starostlivosť. Pojem ľudský inkubátor sa neujal.
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Klokankovanie indikujú spoločne ošetrujúci lekár a 
sestra. Pred začatím je potrebné matke poskytnúť dostatok ústnych a 
písomných informácií v dostatočnom predstihu. Ďalej vysvetliť a poučiť 
matku o význame klokankovania a matka má súhlasiť. Sestra je matke 
nablízku hlavne na začiatku, aby mohla poradiť alebo pomôcť pri 
udržaní správnej polohy dieťaťa. Povzbudí matku, spočiatku sa matka 
obáva svojho dieťaťa dotknúť, keďže je veľmi malé. Dobu trvania 
klokankovania v minútach zaznačiť do dokumentácie.

Pre výber dieťaťa je dôležitý klinický stav, 
hmotnosť nie je podstatná. Kontraindikáciou nie sú ani ventilačná
liečba, režim N – CPAP, krátkodobá bradykardia a nie časté apnoické
pauzy. Zabezpečíme dieťaťu úplný komfort, uvoľníme káble 
monitorovacích systémov a infúzneho setu, aby dieťa neobmedzovali.

Efekt

• Benefit KC je najmenší pri 10 min KC, 
najvyšší pri 24 hod. , 7 dní v týždni

• Minimum 65 min. – 1 kompletný spánkový 
cyklus

• Každé KC je lepšie, ako žiadne
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Efekt 

• Fyziologický

• Behaviorálny

• Neurobehaviorálny

• Psychologický

Efekt - fyziologický

Efekt KC Výsledok

AS A

PD A

Saturácia A

Desaturácia N

Apnoe bez zmeny/menej A/N

TT A

Kortizol (nie prem) N

Hmotnosť, OH, dĺžka +/-

Pokles infekcií, osídlenie A

Glykémia donosení/ nedonosení A
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Efekt - behaviorálny

Efekt KC Výsledok

Zlepšenie spánku A

Zníženie plaču A

Analgetický A

Dojčenie – zvýšenie produkcie mlieka A

Dojčenie - exkluzivita A

Dojčenie - trvanie A

Dojčenie - podpora A

Efekt - neurobehaviorálny

Efekt KC Výsledok

Celkový vývoj - zvýšenie A

Psychomotorické skóre - zvýšenie A

Zlepšenie maturácie CNS, hustota 
spojení

A
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Efekt psychosociálny

Efekt KC Výsledok

Zníženie strachu A

Zvýšenie uspokojenia A

Zlepšenie vzťahu A

Zvýšenie spolupráce rodič/dieťa A

Skrátenie hospitalizácie A

Výhody klokankovania pre matku

► termálna synchrónia s dieťaťom, ak je dieťa chladnejšie, teplota 
matky sa zvýši, ak je prehriate, teplota matky sa zníži

► vyššie percento schopnosti dojčiť svoje dieťa a dojčia dlhšie, 
matky vytvárajú viac mlieka

► väčší pocit „ byť matkou“

► zvyšuje sebavedomie matky - matka má pocit, že dieťa ju pozná

veľmi pozitívne si matka uvedomuje hľadacie pohyby dieťaťa, ktoré 
reflexne hľadá bradavku

► matky sú viac sebavedomé a menej sa boja, či a ako sa dokážu 
o svoje dieťa postarať doma
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► matky pozitívne vnímajú častejší a dlhší kontakt s dieťaťom, ako
i možnosť si dieťa privinúť k sebe, ako keď sa smú len dotýkať v
inkubátore alebo na vyhrievacom lôžku

► matky sa viac sústreďujú na svoje dieťa než na to, prečo je 
dieťa na prístroji ako mu prístroj pomáha a prečo vlastne musí jej 
dieťa toto všetko absolvovať, zažívať a strpieť

► matka má pocit, že dieťa konečne našlo svoju mamu, častejšie 
sa usmieva

► ak sa nedonosenému dieťaťu podarí prisať k prsníku, matka 
získa presvedčenie, že bude schopná mu poskytnúť dostatok 
svojho mlieka

► matka sama cíti, ako dieťa pravidelne dýcha, ak prestane, tak sa
ho jemne dotkne a ono začne pravidelne dýchať, ak dýcha rýchlo 
upokojí ho citlivým dotykom a ono spomalí rýchlosť dýchania –
nepotrebuje monitor, monitor vníma ako pomôcku pre sestry

► môžu s dieťaťom hovoriť a navzájom si vidia do tváre, lepšia 
komunikácia

► pokračovanie aj v domácom prostredí

► klokankovanie má vplyv na laktáciu matky. Prítomnosť dieťaťa 
na prsiach matky vedie k vylučovaniu oxytocínu, k čomu pristupujú 
aj pokusy o sanie dieťaťa, dochádza k lepšiemu uvoľňovaniu ( let-
down reflexu ) a zvýšenému množstvu odstriekaného mlieka.
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Znížené náklady na liečbu v dôsledku vyššieho percenta 
úspešnosti dojčenia, rýchlejšieho váhového prírastku a skrátenej 
doby hospitalizácie.

Jednoduchá metóda ošetrovateľskej starostlivosti o dieťa.

Finančne nenáročná metóda aplikovateľná nielen v 
nemocničnom, ale aj domácom prostredí.

Klokankovanie nevyžaduje špeciálne pomôcky pri starostlivosti o 
dieťa.

Redukuje popôrodný stres.

Všeobecné výhody

Kritériá KC - rodičia

Áno KC Nie KC

Poučení o KC Bez poučenia

Ochotní KC Neochotní

Oblečenie vyhovujúce KC Nevyhovujúce (podprsenka)

Vydrží 60 min Nevydrží

Chorí (akútne infekčné ochorenie) -
nie

Áno

Osobná hygiena dobrá Zlá

Cigarety – nie bezprostredne pred Áno
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Kritériá KC – personál, 
vybavenie

Áno KC Nie KC

Sestry poučené, so skúsenosťami Nepoučené, < 2 KC

Prítomnosť asistujúceho personálu Neprítomnosť

Technické vybavenie – kreslá 30 - 40°, 
vyložené nohy, Zero-gravity lounge
chairs, súkromie, oblečenie pre dieťa

Nie

Vypracované guidelines Nie

Vzdelávanie

Protokol

Pôrodná hmotnos ť Problémy

> 1800 g Žiadne, začiatok KC skoro po pôrode

1200 – 1700 g Väčšinou transport, začiatok KC podľa 
stavu, čím skôr

< 1200 g Komplikácie prematurity, začiatok KC 
podľa stavu, <1000g nie prvý týždeň
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Protokol 
neventilované deti

• Poučenie rodičov, benefit min. 1 hod., 
oblečenie, jedlo, WC, umyť ruky

• Zabezpečenie vstupov, ambuvak

• Rodič v pozicii stojacej – priame 
prenesenie, fixácia hlavičky

• Monitoring min. prvé 2-3- hod.

• Protokol

Protokol
ventilované deti

• Príprava rodiča

• Auskultácia, odsatie, voda z hadíc, plienka

• 3 min. na stabilizáciu VF (ak do 15 min. 
nie, nezačínať KC)

• plán na usadenie rodiča a uchytenie 
hadíc okruhu

• Zabezpečenie minimálneho pohybu 
intubačnej kanyly počas prenosu



11

Protokol
ventilované deti

• 3 členovia prenosu dieťaťa

• Jeden člen sleduje a zabezpečuje 
intubačnú kanylu

• Po dopojení okruhu prenesenie dieťaťa na 
pripraveného rodiča a znovu zapojenie 
okruhu, auskultácia dýchania

• Protokol

Poloha dieťaťa

• Na brušku, flektované končatiny

• Sledovať polohu hlavičky (flexia, extenzia 
– AP)

• Zabezpečiť voľný pohyb dieťaťa –
hľadanie bradavky, pokus o dojčenie

• Sledovanie TT, vitálnych funkcí 15-20 min. 
po začiatku KC – stabilizácia

• Prvé KC 1 hod.
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Pri klokankovaní má dieťa na sebe iba jednorazovú plienku. Menším 
deťom môžeme nechať ponožky, čiapočku a prikryť dekou. 
Oblečenie matky je pohodlné. Uprednostňuje sa blúzka s gombíkmi 
vpredu, nie so zipsom, ktorý chladí a môže poškriabať. Podprsenka 
je nevhodná. Z materiálu je vhodný flanel, bavlna alebo zmes s 
prevahou bavlny  s jemným povrchom. Pre matku je potrebné kreslo 
alebo polohovateľná posteľ a vankúš na podloženie chrbta. Pri 
chôdzi si matka zoberie opasok, aby sa dieťa  náhodou nezošmyklo 
dolu.

Spočiatku sa dieťa prikladá na hrudník matky na dobu 5 minút, 
potom postupne dobu predlžujeme. Čas závisí aj od priania matky. 
Najoptimálnejšia doba je 30 minút až 1 hodina a neskôr aj dlhšie, 
pokiaľ to matke a dieťaťu vyhovuje. Prikladá sa aspoň 2 až 3krát 
denne a to pred dobou kŕmenia, kedy sa dieťa môže úspešne prisať
k bradavke. Vo večerných a nočných hodinách sa neodporúča. 
Neskôr sa čas mení podľa želania matky na rooming – in.

Poloha
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Pre dieťa je vhodná zvislá poloha, ako i jej modifikácie na 
polohovateľnej posteli. Spočiatku uprednostňujeme polohu 
tváričkou k ľavému prsníku matky, aby dieťa počulo tlkot 
matkinho srdca. Pre dýchanie dieťaťa má zvislá poloha 
nesporné výhody. Dieťa dýcha pravidelnejšie, pokojnejšie a je 
skôr schopné sa prisať k bradavke a aspoň raz alebo 2krát si 
potiahnuť. Dieťa má byť obrátené tvárou k hrudi matky alebo 
otca, podľa ľubovôle môže ležať na jednom prsníku alebo sa 
nachádzať medzi nimi.

Matka sa môže voľne pohybovať, nie je podmienkou len 
sedenie v kresle. Matka môže chodiť, zabezpečí dieťa šatkou 
okolo pasu alebo opaskom proti zošmyknutiu dieťaťa dolu. 
Kreslo alebo posteľ má byť pohodlné, nastaviteľné do 
rozličných polôh šikmosti maximálne 60 stupňov. Je vhodné sa s 
dieťaťom rozprávať. Matka má dieťa oslovovať menom, môže 
mu aj spievať.
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Prerušenie KC

• Zvýšenie závislosti na kyslíku o 10-20%

• Apnoe, desaturácie, bradykardia, zmena 
farby

• Hypotermia

• Nespokojnosť dieťaťa

• Prianie rodiča ukončiť KC

Záverom možno povedať, že je to 
jednoduchá a finančne nenáročná metóda 
ošetrovateľskej starostlivosti, ktorú sa snažíme 
využívať u všetkých novorodencov na našom 
oddelení. Vyžaduje pochopenie rodičov a 
zdravotníckeho personálu. 

Má jednoznačný význam pre dieťa a rodičov. 
Zatiaľ sme sa stretli len s pozitívnymi ohlasmi. 
Predstavuje však záťaž personálu na čas a 
kontrolu.


