
NOVOROZENECKÝ  
DOTAZNÍK

Milí rodiče, prosíme o vyplnění dotazníku. Cíleně nám pomůže upravit a přizpůsobit péči o Vaše novorozené dítě. 
Je zaměřen na identifikování alergií ve Vaší rodině, na úpravu screeningového vyšetření sluchu při zjištění potíží 
se sluchem, a také zjištění Vašich preferencí v péči o kůži, koupel dítěte a způsob podání vitamínu K.

Jméno matky:

Vaše poznámky či přání:  event. vepište na druhou stranu dotazníku, upozorněte zaškrtnutím políčka

Riziko alergie (zaškrtněte  ano při potížích daného člena rodiny)

Má nebo měl někdo z rodiny Matka dítěte Otec dítěte Sourozenec

Alergickou reakci po požití potraviny?

Kopřivku nebo ekzém?

Alergické astma?

Alergickou rýmu?

Riziko vývoje alergie je významně spojeno s rodinnou anamnézou. Pokud jste alespoň jednou v dotazníku odpově-
děli „ano“, patří Vaše dítě do skupiny dětí ohrožených možným vznikem alergie. Nejlepší prevencí alergií je kojení. 
V případě, kdy dítě kojeno být nemůže, je vhodné ke snížení rizika vzniku alergie preferovat speciální mléčné formu-
le – hypoalergenní (HA) či extenzivní hydrolyzát minimálně po dobu 4 měsíců.

První koupání novorozence (zaškrtněte  ve zvolené variantě)

Preferuji časné koupání mezi 2.–12. hodinou života:

Preferuji koupel 12–24 hodin po porodu:

Preferuji koupání po 24 hodinách či individuální domluvu:

Kůže novorozence se významně liší od starších jedinců a žádá si specifický přístup. Zbytky kožního mázku nestírá-
me a netřeme kvůli příznivým účinkům na novorozence – udržení teploty, vůně podporuje sání dítěte a rozvoj ko-
jení, podporuje funkci kůže. Čas první koupele není pevný, u dítěte k ní přistupujeme nejdříve po stabilizaci teploty  
a oběhového systému po narození. Cílem koupele je odstranit biologické látky, plodovou vodu, smolku, mekonium  
a zbytky krve matky a zajistit hydrataci zrohovatělé vrstvy kůže novorozence; kožní vjemy v rámci koupele pozitivně 
ovlivňují funkci nervové soustavy; koupel podporuje interakci mezi dítětem a rodiči.

Podání vitamínu K (zaškrtněte  ve zvolené variantě)

Preferuji jednorázové podání vit. K v nemocnici (injekčně do svalu):

Preferuji dlouhodobé (12týdenní) podání vit. K (orálními – ústními) kapkami:

Nedostatek vitamínu K může vyvolat vznik krvácivých projevů i u jinak zdravého novorozence. K prevenci těchto po-
tíží je nutné organismu novorozence vit. K dodat. Nitrosvalové podání jednorázovou injekcí zajistí významné snížení 
rizika krvácivých projevů. Podání kapek do dutiny ústní dítě méně zatěžuje, avšak je nutné další pravidelné týdenní 
podávání po dobu 12 týdnů – není efektivní v případě trávicích potíží (zvracení, průjem aj.), u nezralých novorozenců, 
dětí s ATB terapií.

Rodinná anamnéza (zaškrtněte  ano,  ne)

Objevuje se ve Vaší rodině nedoslýchavost či úplná ztráta sluchu vzniklá do 30 let věku?

Naše pracoviště umožňuje mimo zvyklé screeningové vyšetření TEOAE – „tranzientní evokované otoakustické emi-
se“ i přesnější vyšetření sluchu indikované ve speciálních situacích – objektivní, neinvazivní vyšetření „automatická 
BERA“ (AABR – automatic auditory brainstem responses).
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