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Úvod 

S poruchami autistického spektra (dále jen PAS) se v běžném životě potkáváme 

častěji, než tomu bylo dříve. Informovanost o této problematice se mezi odbornou 

i laickou veřejností zlepšuje. Avšak stále se setkáváme s občasným nepochopením, kdy 

lidé s neznalostí této problematiky přisuzují chování osoby s PAS k nedostatečné 

výchově. Dokonce i personál ve zdravotnickém zařízení nemusí mít s touto 

problematikou takové zkušenosti, aby věděl, jak se správně zachovat, pokud je u nich 

hospitalizovaný pacient s touto diagnózou. Nejčastěji se ve zdravotnickém zařízení 

s jedincem s poruchou autistického spektra můžeme setkat v rámci preventivní 

prohlídky, při plánovaném vyšetření či zákroku, nebo při akutním ošetření (Čadilová, 

Žampachová, 2012). 

Tato diagnóza bývá pouze přidružená a nebývá primárním důvodem 

hospitalizace, avšak jedince zcela ovlivňuje. To značně komplikuje její průběh, kdy 

i personál musí zvolit jiný přístup, než na který je zvyklý u běžných pacientů 

neovlivněných touto diagnózou. Nastává situace, kdy se personál i veškeré léčebné 

úkony a průběh hospitalizace musí co nejvíce podřídit jedinci s touto poruchou. Ať už 

se jedná o umístění jedince na pokoj, nebo způsob komunikace, spolupráci s rodinou 

či o provádění ošetřovatelských a léčebných intervencí.  

Autorů, kteří by se zabývali zdravotnickou péčí o děti s PAS, není mnoho. 

Zdravotnický personál může čerpat poznatky o odborné péči prozatím jen z několika 

publikovaných článků, kdy se v několika větách snaží odborníci či zkušenější 

zdravotnický personál uvést zájemce do problematiky. 

Hlavním cílem této práce je zmapovat zkušenosti rodičů dětí s poruchou 

autistického spektra při hospitalizaci. V rámci teoretické části vymezím klasifikaci 

a problematiku PAS. Dle systému zdravotní péče charakterizuji roli rodiny 

i nemocničního personálu a jejich vzájemnou spolupráci při poskytování péče. 

V praktické části se zaměřím na zkušenosti rodičů s hospitalizací jejich dítěte 

za pomoci jimi poskytnutých rozhovorů. Dále na základě poznatků z teoretické části 

a získaných informací z rozhovorů z praktické části navrhnu doporučení pro 
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nemocniční personál o poskytování ošetřovatelské péče o hospitalizované děti s touto 

poruchou. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Poruchy autistického spektra 

V rámci této kapitoly vymezím historické pojetí PAS až do současnosti. Také 

klasifikuji, charakterizuji a zmíním nejčastější potřeby dětí s touto poruchou a pokusím 

se přiblížit způsob myšlení těchto jedinců pro jejich lepší pochopení. 

 

1.1 Historické pojetí PAS  

K dynamickému rozvoji a snaze pochopení problematiky PAS dochází 

až v posledních 60 letech. Avšak již v Hippokratově době se tato problematika 

zmiňuje, kdy děti trpící touto poruchou byly označovány za svaté. Naopak v pozdním 

středověku byly považovány za posedlé ďáblem (Thorová, 2012). 

Významnou osobností zabývající se vymezením této poruchy byl v roce 1943 

americký psychiatr Leo Kanner. Ten si povšiml nepřiměřeného a zvláštního chování 

skupinky jeho dětských pacientů, o kterých také publikoval článek. Toto zvláštní 

chování označil jako časný dětský autismus. Název odvodil z řeckého slova „autos“ 

znamenající „sám“, a to také přibližuje podstatu nemoci. Tedy osamění ve smyslu, 

že se jedinec chová, přemýšlí a zpracovává informace jinak, než je běžné u intaktní 

populace (Thorová, 2012). Pojem poruchy autistického spektra poprvé použily v roce 

1979 Lorna Wingová a Judith Gouldová (Thorová, 2012).  

 

1.2 Charakteristika poruch autistického spektra 

„Autismus, resp. poruchy autistického spektra jsou definovány jako pervazivní 

(vše pronikající) vývojové postižení. Znamená to, že zasahují celou osobnost člověka 

a odrážejí se v mnoha jeho projevech“ (Slowík, 2010, s. 117).  Příznaky a míra do které 

zasahují a ovlivňují jedince, je značně variabilní. Typicky žádní dva jedinci nemají 

zcela shodné projevy. To zcela znesnadňuje zařazení této diagnózy do jedné určité 
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kategorie pervazivních vývojových poruch. Proto je jednoduší a výstižnější použití 

termínu PAS (Thorová, 2012). 

Jsou považovány za vrozené, kdy se jedná o celoživotní neurologickou 

poruchu. Předpokládá se, že příčinou je poškození mozku a abnormality ve fungování 

CNS, vzniklé v pre-, peri- či postnatálním období (Thorová, 2012). Často jsou PAS 

doprovázeny a spojovány s mentální retardací (až z 80 %). Proto je poté těžko 

rozeznatelné, které příznaky se řadí k autismu a které již k mentální retardaci. 

U jedinců s PAS se vyskytují různé přidružené poruchy jako například 

psychiatrické diagnózy, poruchy spánku, chronické bolesti, potíže trávicího traktu 

či epilepsie. Epilepsie se u těchto jedinců vyskytuje ve vyšší míře, než je to u běžné 

populace. Mohou je ale také doprovázet řada dalších onemocnění, nejčastěji se jedná 

o poruchy řeči jako mutismus či dysfázie (Vágnerová, 2004).  

PAS se dělí do tří kategorií, a to podle míry funkčnosti, tedy sociální 

adaptability. Vzájemně souvisí jak s triádou deficitů, tak také s mírou problémového 

chování, se schopností trávit volný čas či s úrovní intelektu. Funkčností se dělí na nízko 

funkční, středně funkční a vysoce funkční autismus (Čadilová, Jůn, Thorová, 2007). 

Osoby s úrovní nízko funkčního autismu bývají velice uzavřené bez potřeby 

navazovat sociální kontakt. Často mají také sklony k sebepoškozování a agresi. Jejich 

řeč je nerozvinutá, jedinec často vydává pouze zvuky. Vykonávají jednoduché 

stereotypní činnosti. Dá se říci, že celkové schopnosti jedince s touto funkčností spadají 

až do pásmu těžké mentální retardace (Čadilová, Jůn, Thorová, 2007). 

Pro osoby se středně funkčním autismem je typická snížená schopnost 

navazovat sociální kontakty. V pohybu můžeme pozorovat zvláštnosti a stereotypie, 

které se vyskytují i v řeči, může se sem řadit například echolalie. Schopnosti tohoto 

jedince leží v pásmu lehké až středně těžké mentální retardace (Čadilová, Jůn, Thorová, 

2007). 

U vysoce funkčního autismu jsou základní sociální a komunikační funkce 

zachovány. Často se jedinci jeví jako výstřední a neslušní, jelikož nezvládají uplatnit 

sociální takt. Rozumové schopnosti těchto jedinců se pohybují v hraničním pásmu 
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či pásmu normy, ale mohou dosahovat až nadprůměrnosti (Čadilová, Jůn, Thorová, 

2007). 

 

1.2.1 Triáda deficitů 

Nelze přímo vymezit vzor chování, který vykazují lidé s PAS, každý má jiné 

projevy. S mírnými projevy dítě může vystudovat základní stupeň bez povšimnutí, ale 

později je více znát, jak vybočuje z daných norem chování. Výkyvy v chování jim 

znemožňují běžné fungování a začlenění se do společnosti. O to větší problém mají 

jedinci s těžší formou PAS (Thorová, 2012). 

Toto onemocnění se do Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 10) dostalo 

až v roce 1993, kdy se řadí mezi nejzávaznější poruchy mentálního vývoje u dětí. Týká 

se triády deficitů v oblasti sociální interakce, komunikace a představivosti, které 

v 70. letech 20. století se snažila vymezit Lorna Wingová (Thorová, 2012). 

 

Sociální interakce 

Děti s PAS vykazují velice zvláštní výkyvy v sociálním chování, nejčastěji 

dvojího extrému.  Buďto vyžadují až nepřiměřeně velkou pozornost, nebo naopak 

o sociální kontakt nejeví žádný zájem. 

Dle Lorny Wingové (Slowík, 2010) se může jedinec s PAS projevovat třemi 

způsoby:  

- Typem osamělým, také se mu říká typ autisticky uzavřený. Jedinci se zcela 

vyhýbají bezprostřednímu kontaktu se společností.  

- Typem pasivním, také ale přátelským. Tito lidé pasivně snesou přítomnost 

druhých lidí, ale aktivně ji nevyhledávají.  

- Typem aktivně zvláštním – jedinci se ve společnosti chovají nevhodně 

a jednostranně. Proto jsou často společností nechtění (Slowík, 2010). 
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Způsob, jak se jedinec ve společnosti projevuje, se může v průběhu života 

měnit. Avšak mnoho lékařů se shoduje na další kategorii typu smíšeného, tedy, 

že se výše zmíněné kategorie mohou prolínat. Pouze malá část jedinců totiž vykazuje 

přímo vymezený vzor chování (Thorová, 2012). 

Jedinci s PAS mají problém s navazováním kontaktů a vytvářením přátelství. 

Často nerozumí hrám, vtipům a je pro ně jednodušší zůstat „ve svém světě“. Mohou 

přecitlivěle reagovat na různé sluchové a taktilní podněty i na například fyzické 

materiály. Obvykle se chovají ve společnosti neadekvátně, neudržují oční kontakt 

a zajímají se spíše o objekty nežli o výrazy. Fungují podle nastavených pravidel, rituálů 

a denního programu. Pokud nastane změna, na kterou jedinec s PAS není dostatečně 

připraven, dochází k narušení jeho emoční stránky. Může dojít k náhlé změně nálady, 

kdy se jedinec přestane cítit dobře a tím často nastanou změny i v jeho chování. Stejně 

tak jim působí obrovské problémy neplánovaná změna prostředí (Bleach, 2011). 

 

Komunikace 

Deficit v oblasti komunikace je často první, který rodiče zaznamenají. Všimnou 

si, že jejich dítě nevykazuje typické vývojové pokroky zdravého dítěte. Rodiče častou 

začnou vnímat poruchu komunikace mezi dítětem a okolím, jak ve verbální oblasti, 

tak v neverbálních projevech. Závažnost problému může být různého rozsahu (Bleach, 

2011). 

Řeč bývá nerozvinutá hlavně u lidí s tzv. nízko funkčním autismem (Slowík, 

2007). U osob s vysoko funkčním autismem (Aspergerův syndrom) je řeč více či méně 

rozvinutá. Pokud jsou tedy děti schopné komunikace, mohou mít i neuvěřitelnou slovní 

zásobu, která může být až nepřiměřená k jejich věku. Nebo mohou mít jen naučené 

fráze, či pár slov, které používají i bez pochopení jejich významu. Jedinci s PAS mají 

také problémy s intonací, barvou a vnesením emocí do řeči. Často mají řeč bez fantazie 

a problém porozumět významu slov (Bleach, 2011).  
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Lze též charakterizovat několik zvláštností komunikace. Jde o arytmickou 

a nekoordinovanou řeč, omezenou neverbální komunikaci, echolalii (tj. doslovné 

opakování slov, sousloví i textů), nesprávné použití slov (neporozumění kontextu 

dialogu), dlouhodobé setrvání u jednoho tématu a nemožnost se odpoutat, 

či neporozumění ironii (chápou doslovně) (Slowík, 2007). 

Z hlediska komunikace lze za silné stránky u jedince s PAS považovat jeho 

doslovnou interpretaci, též postupné zpracování informací, nutnost přesných pravidel, 

jeho realismus, přímost a upřímnost (Slowík, 2007). S jedinci s PAS nelze 

komunikovat za pomoci složitých vět a souvětí, které ani nedokáží zpracovat. Fungují 

pomocí kódování jednotlivých slov. Podobnost lze také najít v situaci, kdy se učíme 

nový jazyk. Nejdříve se učíme slova, skloňování a správnou formulaci věty se učíme 

až postupem času. Stejně tak fungují i oni, avšak do fáze správné formulace se již 

nedostanou a stagnují v řeči v prvotních fází, tedy učení se slov a jejich doslovného 

významu. Dalším problémem je, že nedokáží zpracovat nevyřčené informace ani 

správně rozumět vztahu našich myšlenek (Vermeulen, 2001). 

 

Představivost a chování 

Jedinci s PAS neumí jako zdravé děti hrát symbolické (hra na žehlení) nebo 

sociální hry, což je ale klíčové pro jejich rozvoj, jelikož díky hrám se dítě rozvíjí a učí 

novým věcem. Neschopnost se rozvíjet má negativní vliv na duševní vývoj dítěte, které 

se i díky tomuto stává odlišným od svých vrstevníků a o to těžší je pro něj zapadnout 

do společnosti (Bleach, 2011). 

Jedinci s PAS se chovají velice stereotypně, své pohyby i zvyklosti jsou zvyklí 

opakovat stále stejně. Pokud dojde k porušení rituálu, mohou dostat záchvat vzteku 

až agrese, kdy často začnou vykonávat stereotypní pohyby, které jim poskytují 

uklidnění. Často tyto pohyby však vedou k sebepoškozování (Bleach, 2011). 
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1.2.2 Nespecifické rysy 

U jedinců se též vyskytují některé nespecifické rysy, které nejsou přímo 

součástí diagnostických kritérií. Jako například fascinace pohybů či tvarů (podrobné 

zkoumání věcí z blízka a z různých úhlů), problémy s jídlem a spánkem, nebo 

nakloněná chůze či chůze po špičkách apod. (Čadilová, Žampachová, 2012). 

Je důležité zmínit, že i když je triáda deficitů spojena i s dalšími nespecifickými 

rysy, každý jedinec je originální. Neexistují naprosto dva stejní jedinci s PAS se 

stejnými reakcemi na určité situace. Nelze tedy jejich chování bagatelizovat 

a považovat je všechny za stejně nemocné (Plevová, Slowík, 2010). 

 

1.3 Klasifikace poruch autistického spektra 

Dle Mezinárodní klasifikace nemocí MKN 10 se PAS dělí na diagnózy: dětský 

autismus, atypický autismus, jiné pervazivní vývojové poruchy, Aspergerův syndrom, 

dětskou dezintegrační poruchu, Rettův syndrom (ÚZIS, 2018). 

Dětský autismus 

Dětský autismus je hlavní složkou PAS, kdy se může projevovat v různých 

stupních závažnosti, od lehké formy až po těžkou formu. Objevuje se zde narušení celé 

triády deficitů a může se projevovat i dalšími nespecifickými rysy jako strach, fobie, 

poruchy biorytmu, návaly nepřiměřeného vzteku a agrese. Diagnóza se dá rozpoznat 

již do tří let dítěte, kdy častější výskyt je u mužů než u žen. Regrese ve vývoji bývá 

občasná. Epilepsie se vyskytuje u tohoto typu onemocnění běžně a prognóza se liší 

i podle závažnosti onemocnění (Hrdlička, Komárek, 2014). 

Atypický autismus 

Atypický autismus je charakterizovaný tím, že nesplňuje požadavek na celou 

triádu deficitů, kterým je vymezený dětský autismus. Ale některé specifické rysy jsou 

natolik výrazné, že do poruch autistického spektra je řadíme (ÚZIS, 2018). 
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Aspergerův syndrom 

Označuje se také jako „sociální dyslexie“. Od autismu se liší tím, že zde není 

opožděný vývoj řeči. Mnoho jedinců s Aspergerovým syndromem je schopno 

za pomoci různých nácviků dosáhnout určitého vzdělání. Ale dle dalších studií jim 

je již znemožněn normální kvalitní život, většina jedinců se neožení a žijí doma s rodiči 

i v dospělosti. Mají problém číst v neverbálních projevech. Projevuje se i například 

opakujícím vzorcem mluvy, problémem s pochopením významu slov nebo výkřiky. 

Jedinci mají často přílišné nadšení pro nějakou věc (ÚZIS, 2018). 

Diagnóza se dá rozpoznat již do tří let dítěte a častěji se vyskytuje u mužů nežli 

u žen. K regresi u vývoje nedochází a ani výskyt epilepsie u onemocnění nebývá zcela 

běžný. Prognóza bývá spíše dobrá (Hrdlička, Komárek, 2014). 

U těchto jedinců se často vykazuje až přílišně výjimečná schopnost – 

mimořádná paměť či matematické nadání. Ale v průběhu života jedinci nedokážou tyto 

dovednosti prakticky využít (Slowík, 2007). 

Rettův syndrom 

Je to geneticky podmíněný syndrom, který doprovází těžké neurologické 

postižení. Má vliv jak na somatické, tak motorické i psychické funkce. Provází 

ho i ztráta kognitivních schopností a těžká mentální retardace (Thorová, 2012). 

Výskyt je pouze u dívek, kdy se začne projevovat mezi 6. – 12. měsícem, 

chlapci s touto genetickou mutací umírají (Vágnerová, 2004). U této diagnózy bývá 

velice často přidružená epilepsie. Toto onemocnění provází velmi špatná prognóza 

(Hrdlička, Komárek, 2014). 

Jiné pervazivní vývojové poruchy 

V Evropě nejsou tak běžné. Kritéria pro zařazení zde nejsou přesně vymezená, 

ale triáda problémových oblastí je opět postižená. Avšak jen v určité míře, která ještě 

neodpovídá dg. autismu nebo atypickému autismu (Thorová, 2012). 
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Dětská dezintegrační porucha 

Projevuje se rychlou regresí mezi 3. – 4. rokem života dítěte. U dítěte probíhá 

zcela normální vývoj a z ničeho nic nastoupí těžká mentální retardace. Dítě přestane 

projevovat zájem o okolí. Nastává emoční labilita, záchvaty vzteku a agrese, podobně 

jako u autismu (Thorová, 2012). Prognóza u tohoto onemocnění bývá velmi nepříznivá 

(Hrdlička, Komárek, 2014). 

 

1.4 Diagnostika, léčba a epidemiologie PAS 

V současné době nelze diagnostikovat PAS zkouškou biologického charakteru. 

Pro určení diagnózy se užívají různé screeningové metody. Diagnostikuje se na základě 

psychologických a psychiatrických vyšetření. Mezi nejlépe ověřené metody se řadí 

strukturovaný diagnostický rozhovor Autism Diagnostic Interview – Revised (ADI-R), 

který probíhá formou rozhovoru s rodiči dítěte a je zaměřený na zmíněnou triádu 

deficitů. Screeningové metody pro zjišťování diagnózy jsou nenáročné a jsou zaměřené 

na mapování chování jedince. Nevýhodou těchto metod je jejich nízká spolehlivost. 

Avšak zatím nijak lépe diagnostikovat toto onemocnění nelze (Thorová, 2012). 

PAS je závažná, vrozená a momentálně nevyléčitelná porucha. Avšak lze díky 

speciální výchově, behaviorálním technikám a cvičení zvýšit adaptabilitu, prohloubit 

samostatnost, nacvičit funkční komunikaci či zmírnit problematické chování jedinců. 

Tyto nefarmakologické techniky využívají také muzikoterapii, zooterapii a arteterapii 

pro práci s emočním, jazykovým a sociálním chováním jedince. Tyto terapie převážně 

probíhají v mnoha specializovaných pedagogických centrech po celé České republice. 

Nyní neexistuje žádná účinná farmakologická léčba, ale za pomoci léků lze zmírnit 

jednotlivé symptomy. Využívají se zejména neuroleptika, antidepresiva 

či psychostimulancia. Prozatím je zahájení terapie a speciální výchovy stále 

nejpodstatnější součást léčby (Hrdlička, Komárek, 2014). 
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„Epidemiologické studie z roku 2014 uvádějí 1-2 případy poruch autistického 

spektra na 100 osob (podle šířky diagnostických kritérií). Potencionálně tedy žije 

v České republice 100 000 – 200 000 osob s poruchou autistického spektra, každý rok 

se narodí v České republice okolo 1000 – 2000 dětí s PAS nebo obtížemi blížícími 

se PAS“ (Nautis, 2019). 

 

1.5 Potřeby dětí s PAS 

Jedinci s PAS mají totožné potřeby jako jiní zdraví jedinci. Zdravotníci jsou 

povinni i za pomoci rodičů při hospitalizaci tyto potřeby naplňovat, aby došlo k co 

nejmenšímu pocitu nenaplnění (Nováková in Sedlářová, 2008). 

Potřeby člověka lze dělit podle obecné teorie na biologické, psychické, 

estetické, sociální, kulturní, duchovní a potřebu sebevyjádření. Během léčby 

či onemocnění jsou tato kritéria limitována vzniklým onemocněním. Proto jsou 

upravena, ale stále vychází z podstaty Maslowovy pyramidy základních potřeb, kde 

jsou okruhy kritérií vymezeny na pocit sebeúcty, lásky a bezpečí, uspokojování 

fyziologických potřeb a potřeby jistoty (Šamánková, 2011). 

K těmto potřebám Vágnerová přidává další potřeby jako sociální kontakt, 

potřeba činnosti a potřeba poznávání. Přičemž největší důraz klade na uspokojování 

potřeb jistoty a bezpečí, jelikož jedinci s PAS kladou důraz na předměty a rituály, které 

jsou jim známé (2004). 

Pokud tyto potřeby nejsou zcela naplněné, jedinec může na situaci reagovat 

zvýšeným stresem nebo vyústit distresem, mít pocity frustrace, deprivace či upadnout 

do deprese. Nejčastěji se tento vyvolaný stav nenaplněnými potřebami projevuje 

zvýšenou agresí, úzkostí, napětím či neúčelnými stereotypními pohyby (Šamánková, 

2011). 
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1.6 Způsob myšlení jedinců s PAS 

Z vnějšího pozorování nelze pochopit problematiku PAS. Člověk se musí vcítit 

do jedince, pouze díky empatii lze lépe pochopit, jakým způsobem jedinec přemýšlí 

a zpracovává vzniklé vjemy (Vermeulen, 2001). Dle Vermeulena (2001) lze mezi PAS 

a počítačem najít určité shody. Způsob, jakým zpracovává informace počítač je velice 

podobný způsobu, jakým zpracovávají myšlenky jedinci s PAS. Nepovažuje jedince 

za méně lidské při porovnání s počítačem, pouze poukazuje na podobnost zpracování 

procesu.  

Tuto teorii zmínil již Leo Kanner, který popisuje chování jedinců s PAS 

za mechanické (Slowík, 2007). 
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2. Systém zdravotní péče 

Jedinci s PAS patří do rizikové skupiny pacientů z hlediska rizika porušování 

jejich práv, jelikož se nedokáží bránit a nedokáží správně vyhodnotit vzniklou situaci 

(Sobek a kol., 2010). 

„Dle zákona 372/2011, § 28 má pacient právo na nepřetržitou přítomnost 

zákonného zástupce, opatrovníka, osoby blízké nebo osoby určené pacientem. Je-li 

osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí 

zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, a to v souladu s jinými 

právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí 

zdravotních služeb“ (Zákon 372/2011. Sb.). 

V letech 2013 – 2015 probíhal ve spolupráci s APLA – JM (Asociace 

pomáhající lidem s autismem působící na jižní Moravě) projekt „Školení 

zdravotnického personálu v oblasti práce s pacienty s autismem.“ Tento projekt byl 

spolufinancován Evropským fondem i státním rozpočtem České republiky. Jeho cílem 

bylo seznámit zdravotnický personál s touto problematikou prostřednictvím přednášek. 

Týmem odborníků byla poté vytvořena metodika „Jak připravit pacienta s PAS 

na lékařský zákrok?“ pro rodiče. Avšak tato metodika již není veřejně dostupná 

(Niederlová, 2017). 

Veřejně dostupnou publikací, vydanou APLA Praha a Střední Čechy v roce 

2012, ze které jsem čerpala i v teoretické části této práce je „Pacient s poruchou 

autistického spektra v ordinaci lékaře“, kterou sepsaly speciální pedagožky Zuzana 

Žampachová a Věra Čadilová, které dlouhodobě pracují s dětmi s PAS. Avšak tato 

publikace je určena pro informovanost rodičů a nikoli pro zdravotnický personál. 

Pro zdravotnický personál je vytvořeno několik základních doporučení, která 

byla často vytvořena na základě vzniklých bakalářských a diplomových prací 

(Niederlová, 2017). V roce 2016 byl ve Věstníku MZČR publikován Metodický pokyn, 

kde jsou zmíněny doporučené postupy v přístupu pracovníků ve zdravotnictví 

k osobám s PAS (Věstník MZČR, 8/2016). 
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V rámci této kapitoly dále vymezím specifika ošetřovatelské péče, přístup 

zdravotnického personálu, roli rodiny a jejich vzájemnou spolupráci v nemocničním 

zařízení při poskytování péče. V závěru této kapitoly vnesu náhled na tuto 

problematiku všeobecných sester, který byl zaznamenaný v různých bakalářských 

pracích.  

 

2.1 Specifika ošetřovatelské péče 

Péče o děti s PAS je velice specifická, již především díky výše vymezeným 

problémovým oblastem. Jedná se o nejvíce ohroženou skupinu, kde je velice potřebné 

dbát na individualitu a jedinečnost osoby, jelikož zkušenosti a zážitky jedince ovlivňují 

i další plánované či neplánované hospitalizace. 

Mezi specifika lze zařadit zapojení rodiče či jiné pečující osoby do průběhu 

a poskytování ošetřovatelské péče. Doprovázející osoba poskytuje dohled nad dítětem 

v situacích, kdy nemocniční personál není přítomen. Pomáhá dítěti přizpůsobit 

se a seznámit se s novým prostředím. A především poskytuje dítěti pocit jistoty 

a bezpečí, jelikož je jediná známá osoba, na kterou je dlouhodobě zvyklý (Potts, Nicky, 

Mandleco, Barbara, 2012). 

Pokud možno, měli bychom přizpůsobit prostředí, ve kterém bude jedinec 

hospitalizován. Nejlepší variantou by byl jednolůžkový pokoj, kde by měl své 

soukromí a svůj klid. Užitečné je také pokoj doplnit o věci, na kterých pacient lpí, pro 

větší komfort. Pokoj pro něj neplní funkci pouze pro přespání, ale také relaxační. Proto 

by měl být pokoj uspořádaný dle požadavků rodiče, který nejlépe ví, co jeho dítě 

vyžaduje. Současně by ale také měl být pokoj bezpečný a podle bezpečnostních 

pravidel a neporušovat vnitřní řád oddělení (Čadilová, Jůn, Thorová, 2007). 

Již byla zmíněna vyšší míra sebepoškozování u jedince. Sestra by měla dítě 

před tímto jeho chováním chránit. Je důležité vypozorovat a vykomunikovat s rodinou, 

proč k těmto situacím dochází a jak se dá předcházet tomuto jednání. Dítě musí být pod 

neustálým dohledem, buďto sestry nebo doprovázející osoby (Sreevani, 2007). 
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Je důležité, aby si sestra vytvořila příjemný vztah s ošetřovaným dítětem s PAS. 

Seznámení se a navázání kontaktu s dítětem navozuje pocit jistoty a omezuje jeho 

úzkost (Jelínková, 2007). 

 

2.2 Přístup zdravotnického personálu k osobám s PAS 

PAS se v ČR diagnostikují ve specializovaných klinických pracovištích, mimo 

tato centra zdravotnický personál zná a vnímá problematiku PAS jen okrajově. Avšak 

pro velikost potencionální skupiny lidí s touto poruchou je velice pravděpodobné, 

že se ve své praxi s tímto onemocněním setkáme. Poté bude hrát zásadní roli nejen naše 

znalost této problematiky, ale hlavně znalost přístupu k těmto pacientům (Čadilová, 

Žampachová, 2012). 

Podle charakterizovaného chování a jednání jedince s PAS lze vymezit 

i správný přístup a jednání zdravotnického personálu, jak zmiňuje Říhová (2011) 

ve své publikaci: 

1. Zjistit, jaký komunikační systém jedinec využívá a respektovat ho. 

2. Dát jedinci s PAS dostatek času na pochopení a možnost vyjádření a reakce 

k situaci, kterou po něm budeme vyžadovat. 

3. Zajistit, pokud je možnost seznámení s prostředím, zdravotnickým 

personálem, výkonem a podobně již před hospitalizací. 

4. Zajistit, že jedinec s PAS může u sebe mít věci, na kterých lpí.  

5. Velkým přínosem může být i vizualizace výkonu za pomoci fotografií, 

obrázků a podobně před jeho provedením.  

6. Mluvit jasně, srozumitelně, jednoduše (Říhová, 2011). 

V roce 2016 byl ve Věstníku MZČR vydaný pokyn „Doporučené postupy 

v přístupu pracovníků ve zdravotnictví k osobám s poruchami autistického spektra“, 

kde se nachází základní charakteristika této poruchy, její klíčové odlišnosti od běžných 

jedinců a hlavní součástí tohoto metodického pokynu je Komunikační soubor, který 

obsahuje informace týkající se přístupu zdravotnického personálu k osobám s PAS.  
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Komunikační soubor je tvořen třemi dokumenty: Komunikačním klíčem, 

Desaterem komunikace s pacientem a Průkazem osoby s PAS. Komunikační klíč 

určuje pravidla, která by se měla dodržovat při komunikaci s jedincem. Obsahuje 

pravidla pro zvládnutí komunikace v náročných situacích jako je například 

předvídatelně jednat, plánovat, ptát se jasně a jednat přiměřeně situaci. V desateru 

komunikace se nachází shrnutí důležitých doporučení, která jsou klíčová ve vztahu 

mezi zdravotníkem a pacientem s PAS (Věstník MZČR, 8/2016). 

1. Zvážit nutnost hospitalizace pacienta. 

2. Zajistit krátkou dobu čekání na plánované výkony, operace či vyšetření 

nebo tyto jedince brát přednostně.  

3. Zvážit, zda jsou nezbytná všechny vyšetření, nebo některé lze vynechat 

a tím eliminovat stres. 

4. Akceptovat chování jedince s PAS, kdy se může projevovat nestandartním 

chováním pacienta, jako například vztekem, vzpurností. 

5. Spolupracovat s doprovodem jedince, který zná důležité informace o něm. Je 

důležité dbát na jeho doporučení a respektovat je.  

6. Sdělovat informace v jednoduchých, krátkých větách. 

7. Eliminovat různé senzorické vjemy, na které může být jedinec přecitlivělý. 

8. Tolerovat u pacienta jeho možný odmítavý přístup.  

9. Zajistit při všech úkonech přítomnost doprovodu, jelikož je pacientovou 

oporou, jistotou i tlumočníkem. 

10. Zvážit nutnost použití narkózy, probrat i jiné alternativní metody (Věstník 

MZČR, 8/2016). 

Mezi další důvody, proč se zdravotnickému personálu s těmito dětmi hůře 

pracuje a komunikuje, je snížená koncentrace jedinců. Také je problémem, když tyto 

děti nesnesou fyzický kontakt a uhýbají, samozřejmě se může jednat i o stereotypní 

pohyby, které také komplikují nutné ošetření (Florence, 2017). 
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2.2.1 Způsob komunikace s jedincem s PAS 

Informace zde uvedené již byly více či méně zmíněny v rámci výše uvedených 

kapitol, avšak tento souhrn poznatků zde uvádím pro větší přehlednost. 

Dle zákona 372/2011 § 30 je zmíněno, že pacient má právo si sám zvolit způsob 

dorozumívání a dorozumívací prostředky, které mu vyhovují (Zákon 372/2011, Sb.). 

Do zásad komunikace bezprostředně patří unisenzoriální přístup, kdy působíme 

na jeden smysl jedince. Pokud bychom působili na více smyslů najednou, mohlo by 

to vést ke ztrátě pozornosti či přetíženosti jedince. Dále se doporučuje soustředit 

se na silné stránky, kterých můžeme využít při navázání kontaktu s pacientem. Při 

komunikaci se opět klade důraz na individualitu jedince, musíme respektovat jeho 

tempo a soustředit se na jeho zpětnou vazbu (Euro, 2010). 

Jedinci mohou být více senzibilní na zvukové vjemy. Hyperakuze jim může 

působit až bolest. Proto se doporučuje mluvit klidně, spíše tišeji než hlasitěji. Dále také 

pracovat s klíčovými slovy, mluvit v jednoduchých větách a poskytnout dostatek času 

pro možnost utříbení podaných informací jedinci (Euro, 2010). 

Komunikace s dětmi nemusí probíhat nutně za pomoci slov. Dle 

individualizovaného přístupu lze využívat gesta, předměty, obrázky, fotografie, psané 

či tištěné slovo dle způsobu komunikace, na které je jedinec zvyklý (Groligová, 2012). 

 

2.2.2 Role sestry v péči o děti s PAS 

Dětská sestra má svou nezastupitelnou roli v péči o dítě a adolescenty do 19 let 

života. V rámci svých kompetencí poskytuje komplexní péči o jedince. Organizuje 

a řídí tuto péči i ve spolupráci s rodinou, kterou zapojuje do procesu léčby (Nováková 

in Sedlářová, 2008). 

Péče je zaměřena na uspokojování potřeb dítěte za pomoci ošetřovatelského 

procesu. Dále ji můžeme vymezit na naslouchání požadavků dítěte, které nám může 

interpretovat samo dítě nebo rodič. V každé situaci je důležité zachovat si profesionální 
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přístup a respektovat nemocného. Avšak dávat mu najevo úctu a působit přátelsky. 

Dále do kompetencí sestry spadá i náplň volného času pacienta.  

V rámci profesionálního přístupu je důležité: projevovat zájem o nemocného, 

zajistit dostatečnou informovanost a kontakt s rodinou, respektovat důstojnost 

a povahu nemocného, poskytnout možnost uvolnění a bezpečí, motivovat povzbuzovat 

a aktivizovat ho (Groligová, 2012). 

Role sestry ale není zaměřená pouze na péči o dítě s PAS, zahrnuje také péči 

o doprovázející osobu. Pokud rodič potřebuje pomoci se situací, se kterou si neví rady, 

je tu právě sestra, která by měla být schopná bez problémů pomoci, a i pro něj být 

k dispozici. Zdravotník má jednat podle úmluvy o právech dítěte, která byla roku 1989 

přijata OSN a také podle Charty práv dětí v nemocnici (Řezníčková in Sedlářová, 

2008). 

Odborně vyškolený personál nemůže nahradit rodičovskou péči ani zajistit 

úplný individuální přístup, který jedinci vyžadují pro naplnění všech jejich potřeb 

(Řezníčková in Sedlářová, 2008). 

„Snaha léčebné i ošetřovatelské péče musí být zaměřena na naplnění všech 

primárních i sekundárních potřeb v plném rozsahu tak, jak je nemocný člověk 

prezentuje a je schopen je akceptovat“ (Šamánková, 2011, str. 39). 

 

2.3 Role rodiny v péči o jedince s PAS 

Diagnostika, různé terapie, a hlavně hospitalizace představují nesnadnou situaci 

a náročnou zkušenost, jak pro rodiče, tak pro jejich děti v jakémkoliv věku trpící touto 

poruchou (Plevová, Slowík, 2010). 

Pobyt v nemocničním zařízení je pro jedince velice stresující a může mít 

za následek vznik psychických problémů. Proto na základě těchto poznatků vznikl 

nový systém péče o hospitalizované děti, který vychází z principů Family Centred Care, 

kdy je péče zaměřená na nemocné děti včetně jejich rodiny. Vychází z poznatků, 

že rodiče své děti znají a vědí, jak s nimi komunikovat. Dokáží správně reagovat 



21 

 

na jejich měnící se potřeby. Také jsou pro ně největším zdrojem pocitu jistoty 

a bezpečí. Rodič se tedy stává spolupracovníkem zdravotníků, především sester 

(Řezníčková in Sedlářová, 2008). 

 

2.4 Spolupráce zdravotnického personálu s rodinou 

„Empatické naslouchání znamená dočasně žít životem druhého“ (Carl Rogers). 

„Spolupráce zdravotnického personálu, pacienta a jeho rodiny je základem 

holistického pojetí ošetřovatelské péče“ (Vybíhalová, 2012, str. 30).  

Rodiče často pociťují strach z hospitalizace, kvůli náročnosti a tlaku, který bude 

na jejich dítě vyvíjen. Je pochopitelné, že zdravotnický personál nemá s PAS takové 

zkušenosti, které by byly třeba pro snadnější a příjemnější pobyt. Důvodem rodičů, 

proč se rozhodli nehospitalizovat své dítě, by nemělo být nedostatek zkušeností 

či porozumění ze strany zdravotnického personálu. Že právě spolupráce a komunikace 

s rodiči při hospitalizaci či výkonem je klíčová, bylo řečeno již výše (Jelínková, 2007). 

Sestra i lékař by si měli vymezit čas na doprovod pacienta (nejčastěji to bývá 

právě jeden z rodičů) a rozhovor by měl být zaměřen na pacienta. Na jeho chování, 

jednání, rutinu, návyky, co ho uklidňuje, jak s ním komunikovat, co mu vadí a další 

důležité informace, které mohou průběh hospitalizace ovlivnit a zjednodušit 

dle možností oddělení i zdravotnického personálu. Významnou roli též hraje příprava 

na výkony, které pacient bude muset podstoupit (Čadilová, Žampachová, 2012). 

Při komunikaci s rodinou je důležité držet určitá pravidla. Zahrnuje příjemný 

a přátelský postoj zdravotnického personálu. Také správné místo pro sdělení informací. 

Sestra by měla komunikovat přátelsky, zřetelně, srozumitelně a vyhýbat se odborné 

terminologii. Musí brát v úvahu pocity rodiny a sledovat jejich reakci. Je důležité, 

aby měla informace srovnané, které chce podat a průběžně kontrolovala, zda rodina 

informacím rozumí. Musí dát také prostor pro zpětnou vazbu a možnou diskuzi 

o daném problému (Vybíhalová, 2012). 
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Pro rychlejší a snadnější orientaci v praxi se doporučuje uvést charakteristiku 

dítěte, tato charakteristika poté může rozvinout otázky personálu, který získá 

o pacientovi i rámcový přehled. S naloženými informacemi může dále pracovat a vést 

k ujasnění intervencí (Čadilová, Žampachová, 2012). 

„Charakteristika dítěte by měla obsahovat tyto položky: Úvod, jméno dítěte, 

věk, základní anamnestické údaje, sociální chování, komunikace, mentální schopnosti, 

zájmy, rozsah aktivity a pozornosti, vnímání, motorické dovednosti, dovednosti 

sebeobsluhy, motivace, citové a emoční reakce“ (Čadilová, Žampachová, 2012, 

str. 24–25). 

Přítomnost rodiče při ošetření vede u dítěte k pocitu bezpečí. Též je výraznou 

oporou lékaři při vybírání správného přístupu i komunikace směrem k dítěti 

(Řezníčková in Sedlářová, 2008). Správná komunikace s rodinou může výrazně omezit 

pocit nejistoty a obavy při poskytování nemocniční péče. Též správná informovanost 

rodičů může kladně ovlivnit hospitalizaci, proces zotavování a psychickou pohodu 

jedince s PAS (Groligová, 2012).  

Mezi podmínky dobře fungující spolupráce zdravotnického personálu a rodiny 

lze obecně zařadit možnost rodičů pečovat o jejich dítě při hospitalizaci. Dále přijmutí 

rodičů za rovnocenné partnery zdravotníků a umožnění jim ovlivnit ošetřování jejich 

dítěte. A v neposledním poskytování rodičům srozumitelných informací, podpory 

a pomoci (Řezníčková in Sedlářová, 2008).  

 

2.4.1 Rodina a ošetřovatelský proces u jedince s PAS 

Spolupráci s rodinou lze pozitivně využít ve všech fázích ošetřovatelského 

procesu. V první fázi získáváme informace o pacientovi, a to za pomoci pozorování 

a rozhovoru s rodinou, kdy sestra musí získat od doprovodu základní informace 

o pacientovi týkající se problematiky PAS, a to tedy zjistit rituály jedince, co má rádo 

a nerado. Součástí získávání základních informací jsou i údaje z osobní anamnézy 

(Vybíhalová, 2012). Informace musí být co nejpodrobnější, kdy se analyzují získané 
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poznatky, především z hlediska soběstačnosti při hygienických a stravovacích 

návycích, ale také z oblasti komunikace či chování. Tyto získané informace a poznatky 

lze využít ve druhé fázi, kdy se na základě nich stanoví ošetřovatelské problémy. Třetí 

fáze plánování ošetřovatelské péče závisí na zkušenostech a znalostech sestry, která 

musí aktivně pracovat s očekáváním rodiny a pacienta. Sestaví se plán péče, kde 

základem je soubor intervencí, který efektivně řeší problémy nejen dítěte s PAS, ale 

i jeho rodiny. Cílem je jedince udržet ve fyzické, psychické, sociální a spirituální 

pohodě (Sedlářová, 2008). Čtvrtou fází je realizace ošetřovatelského plánu, který je 

postavený na spolupráci ošetřovatelského personálu a rodiny (Vybíhalová, 2012). 

Realizace vychází nejen z intervencí z ošetřovatelského plánu, ale také z ordinací 

lékaře (Sedlářová, 2008). V páté fázi se hodnotí především efekt poskytnuté péče, 

tu provádí sestra společně s nemocným i s rodinou, kdy zpětně hodnotí účinnost 

realizovaných intervencí, tím získává zpětnou vazbu, se kterou může příště pracovat 

(Vybíhalová, 2012). 

 

2.5 Pohled všeobecné sestry na tuto problematiku 

Několik bakalářských či diplomových prací se zabývá pohledem a zmapováním 

zkušeností všeobecných sester s touto problematikou, často jsou zaznamenány 

zkušenosti sester na psychiatrii. Sestry uvádí, že v prvotních fázích byly šokovány 

chováním jedinců, ale uvádí, že postupem času přijaly jejich individualitu. Povšimly 

si příznaků, které často jedince spojuje, a to nemluvnost, nespolupráci, nespolečenskost 

a tendence sebepoškozovat se, kdy jedinci se bijí hlavou o zem, škrábou se či si trhají 

vlasy (Veselá, 2014). 

Sestry zmiňují, že je rozhodně dobře, že rodiče jsou hospitalizováni spolu 

s dětmi, avšak přehnaná péče rodičů sestrám také zcela nevyhovuje. Sestry souhlasí, 

že je důležité, aby se rodina podílela na všech složkách ošetřovatelského procesu, a to 

nejen při sestavování anamnézy. Sestry samy říkají, že nejčastěji se zajímají o zvyklosti 

jedinců, aby se snažily co nejvíce vyjít vstříc a nenarušovaly harmonogram, na který 

je jedinec zvyklý. Dále se zajímají například o jejich návyky na potraviny, nebo jak 
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jedinci reagují na bolest a jak ji vyjadřují. Sestry jsou si vědomy, že rodiče tvoří 

komunikační kanál mezi nimi a jejich pacientem (Veselá, 2014). 

Dále můžeme dohledat, že zdravotnický personál ví, že má k pacientům s PAS 

přistupovat klidně a trpělivě. Personál si je též vědom, že si na jedince s PAS musí 

vymezit více času (Krhovská, 2016). 

Za alarmující se považuje, že i když sestry ví, jak by správně měly komunikovat 

a jednat s dětmi, nemají dostatek pomůcek či dokonce vůbec žádné ke komunikaci 

s jedincem s PAS (Vašíčková, 2016). 

Mezi nejnáročnější situace při hospitalizaci sestry zmiňují udržení režimu, 

rituálů, na které je dítě zvyklé a oblast komunikace (Veselá, 2014). Také zohledňování 

individuality jedince pokládají sestry za náročné (Krhovská, 2016). Sestry vnímají 

za problém i střídání zdravotnického personálu a jsou si vědomy, že specifický přístup 

by usnadnil a zkvalitnil péči (Procházková, 2017). 

Důležité je zmínit, že v pracích jsou zaznamenané výpovědi sester, které mají 

s dětmi s PAS pravidelnou zkušenost. Problém často nastává právě na dětském 

oddělení či oddělení, kde se sestry s jedinci s PAS nesetkávají tak často a pravidelně 

(Kotková, 2010). 

Sestry pracující pravidelně s těmito dětmi by uvítaly více informací o PAS, 

avšak sestry, které se s tímto onemocněním nesetkávají pravidelně a v takové míře, 

nepovažují za důležité tyto informace vyhledávat (Procházková, 2017). Sestry si ale 

uvědomují, že znalost problematiky PAS není dostatečná a vzhledem k postupnému 

zvyšování výskytu této diagnózy by sestry měly reagovat větším zájmem 

a vzděláváním se (Veselá, 2014). 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

Tato část práce je zaměřena na kvalitativní výzkum, techniku sběru dat, analýzu 

a zpracování informací získaných z rozhovorů matek. 

3. Cíl výzkumného šetření a výzkumné otázky 

K tématu péče o dětského pacienta s poruchou autistického spektra v nemocnici 

z pohledu rodiče není v českém kontextu dostatek literatury (Niederlová, 2017).  

Zároveň se jedná o velmi ohroženou skupinu jedinců, kdy jejich přidružená 

diagnóza zásadně ovlivňuje průběh hospitalizace, i jedince samotného. Pro snazší, 

efektivnější a příjemnější pobyt pacienta ve zdravotnickém zařízení je důležité správně 

komunikovat a jednat, jak s jedincem samotným, tak s jeho doprovodem.  

3.1 Cíl práce 

V rámci této práce bylo cílem zaznamenat pozitivní i negativní zkušenosti 

rodičů, které vnímali při hospitalizaci svého dítěte. Dále také ochotu personálu vyhovět 

požadavkům rodičů a co by bylo z jejich pohledu potřeba zlepšit pro příjemnější, 

kvalitnější a profesionálnější přístup při poskytování péče.  

Na základě výše uvedeného jsem si vymezila cíl práce, zmapovat zkušenosti 

rodičů dětí s PAS při hospitalizaci. Zároveň na základě získaných informací 

z poskytnutých rozhovorů a poznatků z teoretické části navrhnout doporučení 

pro zdravotnický personál o ošetřovatelské péči při hospitalizaci dětí s touto poruchou.  

3.2 Výzkumné otázky 

Pro dosažení cíle jsem si vymezila následující výzkumné otázky. 

1. Jaké jsou zkušenosti rodičů při hospitalizaci jejich dítěte s PAS? 

2. Jaké jsou nedostatky v přístupu zdravotníků k dítěti a jeho doprovodu z pohledu 

rodičů?  

3. Jaká opatření by podle dotazovaných rodičů vedla ke zkvalitnění péče 

o hospitalizované dítě s PAS? 
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4. Metodika 

4.1 Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek tvoří 5 participantek, které byly hospitalizovány 

v nemocnici spolu se svým dítětem s diagnózou PAS. Respondentky jsem vyhledala 

prostřednictvím internetové skupiny Autismus – praktické informace, kde rodiče sdílí 

své zkušenosti se svými dětmi. Prostřednictvím této skupiny jsem zkontaktovala 

5 respondentek, které byly ochotny se mnou sdílet své zkušenosti.  

Participantky jsem vybrala na základě toho, zda byly alespoň jednou 

hospitalizovány společně se svým dítětem v nemocnici. Zajímavostí je, 

že respondentky mají zkušenosti jak s okresními, tak krajskými i fakultními 

nemocnicemi, což jsem se dozvěděla, až během poskytování rozhovoru. 

Pro lepší přehlednost uvádím v tabulce č. 1 přehled základních informací 

o dětech s PAS. Při zpracování výzkumu jsem použila zkratky 

R1 - 5 (respondentka 1 - 5). Pro vytvoření tabulky mi posloužily informace, které jsem 

získala díky otázkám 1 - 3 z polostrukturovaného rozhovoru. Seznam otázek je uveden 

v podkapitole 4.2.1 a v příloze této práce.  

 

Tabulka č. 1 Základní údaje  

Respondentka Chronická diagnóza 

hospitalizovaného dítěte 

Počet 

vícedenních 

hospitalizací 

Důvody hospitalizace 

R1 

Nízko funkční DA, těžká 

mentální retardace, 

mutismus, těžké ADHD, 

ortopedické vady 

9x 

Dětské oddělení 

(laryngitida), provedení 

magnetická rezonance, 

ortopedická operace, 

neurologie 

R2 

Nízko funkční DA, 

opožděný 

psychomotorický vývoj, 

mutismus 

5x 

Dětské oddělení 

(laryngitida), provedení 

magnetické rezonance, 

neurologie 



27 

 

R3 

Středně funkční DA, 

úzkostná porucha, 

mutismus, hypotonie, 

vývojová vada srdce, 

mnohočetné postižení 

páteře 

10x Neurologie, kardiologie 

R4 

Středně funkční AA, 

Aspergerův syndrom, 

vývojová vada srdce 

7x 

Kardiologie, dětské 

oddělení (otřes mozku, 

různá zranění) 

R5 
Nízko funkční AA, 

Těžké ADHD, mutismus 
5x 

Neurologie, dětské 

oddělení (různá zranění) 

Zdroj: autor 

 

4.2 Metoda a proces sběru dat 

Pro své výzkumné šetření jsem zvolila jako základní metodu kvalitativní 

výzkum, v podobě polostrukurovaného rozhovoru, který se mi jevil jako nejvhodnější 

forma při tomto šetření.  

Prioritní bylo poskytnout respondentkám příjemné a bezpečné prostředí. Proto 

rozhovor probíhal individuálně u respondentek doma. Zvolily jsme klidnou místnost, 

aby konverzace nebyla nijak narušená. Na základě souhlasu dotazovaných jsem 

rozhovor nahrávala na diktafon, kdy jsem i informovala o nakládání s nahrávkami 

a o následném smazání nahrávky po jejím zpracování do textové podoby.  

Bylo také nabídnuto nahlédnutí do zpracované práce. Povšimla jsem si, že jsou 

respondentky velice sdílné, otevřené a vstřícné a cení si mého zájmu o tuto 

problematiku. Délka jednoho rozhovoru trvala průměrně 25 minut. 

Na základě zvolené metody jsem se v průběhu rozhovoru mohla respondentek 

ujišťovat, zda otázce správně rozumí, popřípadě jsem otázky mohla doplnit, upravit, 

rozvíjet a přizpůsobit je dotazované (Reichel, 2009).  

Seznam základních otázek jsem vytvořila na základě konzultace s vedoucí 

práce pro všechny dotazované stejný, v průběhu rozhovoru jsem na základě zvolené 
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metody mohla upravit pořadí jednotlivě kladených otázek. Pro polostrukturovaný 

rozhovor s matkou bylo připraveno 19 základních otázek. 

 

4.2.1 Seznam otázek pro respondentky: 

1. Jaká je diagnóza Vašeho dítěte? 

2. Má Vaše dítě vysoko funkční či nízko funkční autismus? 

3. Kolikrát, kde a jak dlouho jste byla s Vaším dítětem hospitalizovaná? A jaké 

byly důvody Vašich hospitalizací? 

4. Předala jste informace o Vašem dítěti personálu? Sdělila jste jim informace, 

jak s ním nejlépe jednat a přistupovat k němu? (Rozhovor s personálem/ charakteristika 

dítěte) 

5. Zajímal se personál sám? Vyptávali se sami? 

6. Byl personál trpělivý vůči Vašemu dítěti? 

7. Snažil se Vám nemocniční personál vyjít co nejvíce vstříc vzhledem 

k Vašemu dítěti? V čem například?  

8. Čekali jste dlouho v čekárně při plánovaném provedení výkonu 

(RTG/SONO/CT…)?  

9. Měli jste čas si předem vytvořit modelovou situaci (ukázku) a připravit Vaše 

dítě na výkon, který ho čekal? 

10. Jak probíhalo sdělování informací? Jak komunikovali s Vaším dítětem? 

11. Na jaký pokoj Vás umístili? 

12. Přizpůsobili pokoj potřebám Vašeho dítěte? Pokud ano, jak? 

13. Dovolili Vám mít u sebe věci, na kterých Vaše dítě lpí? 

14. Přizpůsobil personál denní program rituálům Vašeho dítěte? 

15. Máte nějaké negativní zkušenosti s hospitalizací Vašeho dítěte? Jaké? 
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16. Co Vás mile překvapilo během hospitalizace? (Pozitivní zkušenosti?) 

17. Bála byste se další hospitalizace s ohledem na předchozí zkušenost? Proč? 

18. Jaké nedostatky jste vnímala během hospitalizace? 

19. Co byste navrhovala pro zlepšení hospitalizace? 

 

4.3 Analýza a zpracování dat 

Pro následnou analýzu dat jsem zvolila metodu vytváření trsů. Získaná data 

jsem sdružila do skupin na základě jejich podobnosti. Tato metoda zajistí přehlednost 

získaných nejčastějších výroků (Reichel, 2009). 

Před zpracováním samotné analýzy jsem nejprve přepsaný text podrobila 

redukci prvního řádu, kdy jsem vynechala nedokončené věty, výrazy či „slovní vaty“, 

které narušují plynulost a neměli informační význam. Následně jsem výpovědi 

rozdělila do menších skupin podle jednotlivých výzkumných otázek. Text jsem poté 

kódovala za pomoci metody zabarvování vytištěného textu zvýrazňovači (Hendl, 

2005). 

 

4.3 Etika výzkumu 

Před zahájením rozhovoru jsem participantky informovala o účelu výzkumu. 

Všechny zúčastněné byly ujištěny, že nahrávka slouží pouze k účelům této práce 

a po přepsání budou ihned smazány. Zároveň respondentky byly informovány, 

že nikde nebudou uvedena jejich jména ani informace, které by mohly vést k jejich 

identifikaci. Do přepsané verze bylo dotazovaným umožněno nahlédnout.  
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5. Zpracování výsledků 

Na začátku praktické části této práce jsem si zvolila tři výzkumné otázky. 

Odpovědi respondentek byly rozděleny podle okruhů výzkumných otázek, kterých 

se týkaly. 

 

5.1 Výzkumná otázka č. 1: Jaké jsou zkušenosti rodičů při 

hospitalizaci jejich dítěte s PAS? 

Touto otázkou jsem chtěla zmapovat zkušenosti matek, které získaly během 

hospitalizace. S touto výzkumnou otázkou souvisely podotázky 3 - 17 mimo podotázku 

6 a 7. Tyto podotázky jsem metodou vytváření trsů rozdělila do několika kategorií, kde 

jsem vyzdvihla podstatné, obohacující i zajímavé části týkající se této výzkumné 

otázky.  

 

Místo hospitalizace 

Do této kategorie jsem zařadila otázku č. 3. Respondentky uváděly výčet 

nemocnic, ve kterých byly spolu se svým dítětem hospitalizovány.  

Odpovědi respondentek 

R1 „Šestkrát jsme byli v místní okresní nemocnici, jedenkrát v krajské 

a ve fakultní nemocnici dvakrát v Praze.“ 

R2 „Daleko líp to probíhalo ve specializovaných pracovištích, kde jsou na tyto 

pacienty zvyklí. Tam je ten přístup takovej individuálnější než v těch menších 

nemocnicích, kde si ty individuálnější věci musíte vyřešit sami a občas jsme si to museli 

až vyhádat.“ 

R3 „Máme šíleně negativní zkušenost s krajskou nemocnicí, kde se k nám 

chovali absolutně otřesným způsobem.“ 
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R5 „Třeba v krajské nemocnici máme fakt špatnou zkušenost, byli neochotní 

a přišlo mi, že prostě dítě s multifunkčním onemocněním je pro ně velkou zátěží.“ 

 

Souhrn informací z této kategorie 

Všechny respondentky uvedly, že mají poměrně dobrou zkušenost s jednou 

konkrétní fakultní nemocnicí, ale ani zde poskytnutá péče nebyla vyhovující ve všech 

ohledech. Jak sama respondentka uvedla, záleží na oddělení. Dále se všechny 

dotazované shodly, že nejlepší průběh hospitalizace zaznamenaly na specializovaných 

pracovištích, kde se s touto poruchou setkávají poměrně často. Mezi specializované 

pracoviště respondentky uvedly neurologické a kardiologické oddělení z nejmenované 

fakultní nemocnice v Praze. 

Rozlišné výpovědi se vyskytovaly při zkušenosti respondentek s okresními 

nemocnicemi. Tři dotazované uvedly pozitivní zkušenost i v okresních nemocnicích. 

Nejhorší zkušenosti všechny zaznamenaly v krajských nemocnicích. 

Výčet jejich konkrétních pozitivních i negativních zkušeností je více rozvinut 

v rámci dalších kategorií, které jsou zde uvedeny a jsou přímo související s touto 

kategorií. 

 

Předávání informací mezi zdravotnickým personálem, matkou a dítětem 

V rámci této kategorie jsem se snažila zaznamenat sdělovaní informací, průběh 

komunikace a zda se personál zajímal o jedince. Do této kategorie jsem zařadila 

podotázky č. 4, 5, 10. 

Odpovědi respondentek 

R1 „Předávám jim většinou celou složku, co máme. Tady u nás už ho znají. 

Lékaři v tý malý nemocnici se snaží s ním navázat i kontakt formou hry a fakt se snaží... 

V té krajské nemocnici měli problém komunikovat se mnou, natož se synem a v těch 

okresních se snažili, ale je to skoro zbytečné, když moc nevíte jak.“ 
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R2 „Tak třeba když jsme byli v té fakultní nemocnici, tak tam na těch 

pracovištích, kde mají ty zkušenosti, se personál sám doptával a vyptávali se i na věci, 

které mě ani samotnou třeba nenapadly. Pak mě třeba překvapila jedna malá okresní 

nemocnice, kde se nás taky hodně doptávali, a i jako věděli o autismu. Ale co máme 

spíše za zkušenosti, tak všechno říkat a pořád dokolečka. Kolikrát mám pocit, 

že ty sestry ani doktoři neposlouchají. Dříve jsem informace předávala ústně, nyní už 

mám nachystanou charakteristiku, kdyby se náhodou něco dělo, když by byl zrovna 

s babičkou, tak aby to nejzákladnější o něm věděli… K němu se chovali většinou 

ignoračně. A informace o stavu sdělovali jen mně, a ne před dítětem, přece se říká, 

že to špatný by se nemělo říkat před dětmi... Komunikovali skoro vždycky výhradně 

se mnou... K němu se chovali většinou ignoračně.“ 

R3 „Někde komunikovali jen se mnou. Na kardiu i se synem, tam jsou hodně 

připravení vysvětlovat těm dětem, co jim budou dělat I na tom srdíčku mu to ukážou 

a umí to vysvětlit a operatéři za ním chodili na JIPku a vysvětlovali, pokud byl schopný 

chápat, tak mu řeknou, jak operace dopadla a uměli mu to vysvětlit.“ 

R4 „Komunikují se mnou, on totiž sice vypadá, že rozumí, ale kolikrát má úplně 

vypnuto. Takže mu to radši povím já tak, aby to pochopil, vzal a vnímal. Ale není to, 

že by ho vyloženě přehlíželi.“ 

R5 „Je to hrozný, ty informace, co a jak si podle mě nepředávají. Pokaždý to 

musíme každé směně znova a znova opakovat… Občas na syna prohodili pár slov jak 

na zdravé dítě. Ono moc nejde rozlišit, že má ten autismus. Přece jen vypadá na pohled 

jako zdravé dítě. Ale nerozumí, takže opět všechno se komunikuje a řeší přese mě.“ 

 

Souhrn informací z této kategorie 

Vyskytly se zde zcela variabilní výpovědi jedinců, kdy 3 respondentky 

předávají informace personálu písemně. Písemně předávají základní informace o jejich 

dítěti, kdy tato charakteristika obsahuje informace týkající se osobní a rodinné 

anamnézy, mentální schopnosti jedince, informace, jak ho motivovat. Dále jeho 
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emoční reakci na různé situace, jeho rituály, rozsah jeho pozornosti či motorické 

dovednosti. Avšak všech 5 dotázaných uvedlo, že tyto informace předává pokaždé 

personálu i ústně. Jedna respondentka se setkala se zájmem personálu o problematiku 

PAS a na informace se jí sami vyptávali.  

Při sdělování informací a komunikaci jsem se setkala s výpověďmi, že personál 

komunikuje výhradně s matkou, pouze 3 respondentky uvedly, že se personál snažil 

komunikovat i s jejich dítětem. 

 

Vstřícnost personálu vůči specifickým potřebám dítěte 

V této kategorii jsem se zaměřila na zkušenosti respondentek s přístupem 

nemocničního personálu vůči specifickým potřebám dětí s PAS, kdy jsem se zaměřila 

na umožnění rituálů jedince, dále také na dobu čekání na vyšetření či výkon, umístění 

na pokoj a přizpůsobení pokoje dítěti. Podotázky týkající se této kategorie jsou otázky 

č. 8, 9, 11, 12, 13, 14. 

Odpovědi respondentek 

 R1 „Nikde nás nevezmou přednostně. Třeba, když jsme šli na magnetickou 

rezonanci, když jsme byli hospitalizovaní, a na řadu šel až kolem druhý hodiny 

odpoledne, a to mu byly 4 roky, což mi přišlo strašně dlouho a vůči němu 

neohleduplný… Vytvoření modelové situace našemu dítěti pomáhá, na videa reaguje 

dobře… V té malé nemocnici není problém si to trochu poupravit, dát si stolek 

na stranu, udělat si ze dvou postelí letiště a tak. Ale právě ve velkých nemocnicích je 

právě problém, že se nesmí stěhovat nábytek.“ 

R2 „Nám tam prostě nevyhovili s rituály, protože tam bylo přesně nalajnovaný, 

co a jak a kdy se bude dít… Ale že bychom dostali přednost kvůli tomu, že je autista, 

tak to ne… V těch velkých krajských nebo fakultních nemocnicích jsme nemohli v pokoji 

manipulovat s nábytkem, protože nařízení. No a v těch menších okresních, tak tam 

to dovolovali.“ 
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R3 „Rituály umožňovali u všech hospitalizací, ale musela jsem je pokaždé 

požádat každou směnu a neustále opakovat… Čekáme stejně dlouho jako ostatní 

a neberou v potaz, že je autista… Na zákroky, který ještě nezná, ho připravujeme doma. 

Vzhledem k tomu, že mu je 12 a je schopný chápat, tak mu pouštíme videa na youtube 

nebo kreslíme a vysvětlujeme. Naštěstí to u nás funguje, jen by byl problém, kdyby přišli 

s něčím, na co jsme ho třeba omylem nepřipravili… Pokaždé jsme byli s někým 

na pokoji.“ 

R4 „Jako ono se dá říct, že vlastně ta postel, ti dinosauři, že je to takovej jakoby 

jeho rituál. A zatím jsme se setkali s tím, že to vezmou a snaží se spolupracovat… Jako 

nikde nemáte přednost s autistem, což si myslím, že je taky škoda, protože by potom byl 

méně agresivní třeba u nás… Takže ho připravuju i na ty výkony. Na youtube jsou 

různá videa a tak. K tomu máme ještě plyšáka dinosaura, přes kterého, nebo spíše díky 

kterému, komunikujeme a já ho s ním i šidím. Všechno mu jako ukazuju přes něj…“ 

R5 „Snažíme se skloubit rituály a chod oddělení dohromady a zatím to tak nějak 

jde a zvládáme to… Při plánovaných výkonech nám sice nedávali přednost, ale vyšli 

nám vstříc, že prostě tam pojedeme, až bude čekárna prázdná, abychom nemuseli 

čekat. To bylo třeba když jsme jeli na rentgen. Výkony si pouštíme z youtube, nebo mám 

pro něj takovou obrázkovou knížku, aby byl připravený na to, co ho čeká… Ve fakultní 

nemocnici je neuvěřitelný frmol. Je tam neustále plno, takže žádný pokoj jen pro nás 

není. Myslím, že by bylo skvělý vyčlenit jeden pokoj na tyto speciální děti. V té okresní 

je to lepší. Tím, že tam není takový frmol, tak se stává, že i na více lůžkovým pokoji 

jsme byli sami… V těch velkých nemocnicích to nejde. Prostě čachrovat s nábytkem 

nám dovolili jen v okresní nemocnici. Třeba, že jsme si dali stolek na bok. Ono toho 

nábytku moc není, takže ani není moc třeba, ale na vytvoření prostoru, aby se syn 

o něco nebouchl.“ 
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Souhrn informací z této kategorie 

Respondentky uvádí rituály svých dětí v situacích jako je ranní hygiena, 

dopolední či odpolední program nebo oblečení, které jsou zvyklé každý den nosit. Mezi 

rituály se řadí i použití pomůcek (např. plyšák) nebo uspořádání věcí. Díky 

poskytnutým rozhovorům jsem se dozvěděla, že jedinci využívají různé předměty pro 

pochopení a usnadnění situace, na které jedinci reagují. 

U otázky týkající se čekání doby na vyšetření všechny respondentky uvedly, 

že nemají v čekárně přednost před ostatními pacienty, i přes specifika diagnózy, kdy 

je nutné minimalizovat dobu čekání dítěte a tím snížení faktorů, které dítěti způsobují 

zbytečný stres.  

Jako pozitivum dotazované uvedly možnost přípravy jedince na výkon, kdy 

často využívají videa na internetu, kde mohou připravit dítě na to, co přesně ho čeká.  

U otázek týkajících se pokoje všechny respondentky uvedly, že jednolůžkové 

pokoje jim většinou nejsou k dispozici a s nábytkem nemohou ve velkých nemocnicích 

manipulovat, na rozdíl od menších okresních nemocnic, kde jim to většinou bývá 

umožněno.  

Poslední otázka zařazená do této skupiny byla, zda mohou mít jejich děti 

všechny věci, na kterých lpí, u sebe. Na tuto otázku všechny respondentky odpověděly 

kladně. 

 

Pozitivní a negativní zkušenosti rodičů při hospitalizaci 

V rámci tohoto trsu jsem se snažila zaznamenat pozitivní a negativní zkušenosti 

rodičů při hospitalizaci, dále také zjistit, zda by se na základě zkušeností rodiče báli 

další hospitalizace. Této kategorie se týkají podotázky č. 15, 16, 17. 

Odpovědi respondentek – pozitivní zkušenosti 

R1 „Vyloženě fajn pro něj bylo asi to, že jsme měli volný pohyb po té nemocnici, 

že jsme nahlásili, že jdeme ven a mohli jsme se jít projít...“ 
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R2 „Že si personál nestěžoval na to, že syn tam hodně křičí. Jsem ráda, 

že se chová personál slušně, mile, i když pár arogantních výjimek se najde.“ 

R3 „Informovanost personálu hodně pokročila za těch 12 let, co tam jezdíme, 

a nejvíc za poslední 3 roky.“ 

R4 „Máme obrovský problém s jídlem. A personál se snažil, že když nejde tohle, 

zkusíme tohle, když nejde toto, zkusíme tamto. Což bylo skvělý.  

 

Odpovědi respondentek – negativní zkušenosti 

R1 „Ale třeba syn nemá rád cizí lidi, na které není zvyklý, a když už je potom 

ve stresu, tak se utíká někam schovat… S anesteziology byl ten problém, že to dítě 

neberou v potaz, že to dítě je jiný a že nespolkne ty oblbovací léky a jdou na to 

s metodou skoro až násilí.“ 

R2 „Třeba to, že prostě často, až přehnaně, lpí na nařízení. Třeba když měli 

syna převážet sanitkou do vedlejší budovy na magnetickou rezonanci a prostě ho tam 

museli dovést sanitkou, takže ho kurtovali k posteli kvůli 15 minutám, což ho akorát 

zbytečně rozhodilo a mohlo se to prostě vymyslet líp. Což prostě stresovat ho ještě před 

výkonem je zbytečný.“ 

R3 „Občasný nepochopení personálu, že syn nekomunikuje. Tím že vypadá 

úplně normálně, dost klame svým tělem.“ 

R4 „Takže se snažím vysvětlovat, že prostě tady ty prášky na nás nefungují. 

Ale nikdo nedbá na mé zkušenosti s ním.“ 

 

Odpovědi respondentek – další hospitalizace 

R1 „Já bych se asi nebála, člověk do toho jde s pocitem, že to dělá pro dítě, 

takže bych se toho nebála. Jenom se bojím, že nám tam moc nevěří, co to dítě 

potřebuje.“ 
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R2 „Když ta hospitalizace je plánovaná tak se snažíme vybírat si nemocnice 

podle zkušeností i jiných rodičů, nebo se informujeme předem, jak jsou na to připraveni 

v té nemocnici.“ 

R5 „Pokud je to oddělení, kde již máme nějakou zkušenost, tak se pochopitelně 

bojíme míň, než když bychom museli na oddělení, kde zkušenost nemáme. Ale tohle 

je prostě pochopitelné, že se bojíme neznámého, kde nevíme, co si můžeme dovolit.“ 

 

Souhrn informací z této kategorie 

Mezi pozitivní zkušenosti zařazují stále větší informovanost personálu 

o problematice PAS v porovnání se zkušenostmi z předchozích let. Chválí také 

možnost výběru stravy, když dítě vše nejí. Dále slušné chování personálu, i když jejich 

dítě ruší klid na oddělení. Personál se snaží nacházet alternativní řešení v různých 

situacích a v neposlední řadě aktivizační činnosti, které jsou dětem ve většině 

nemocnic poskytovány. 

Mezi negativní zkušenosti respondentky uvedly střídání zdravotnického 

personálu, který se neustále mění u lůžka pacienta. Dále také, že se dle respondentek 

nedbá na zkušenosti matek a až přehnaně se lpí na nařízení nemocnice. V neposlední 

řadě chybí stále dostačující znalost této problematiky personálu. 

V rámci třetí podotázky všechny respondentky uvedly, že záleží, kde by byly 

hospitalizováni, ale vyloženě se další hospitalizace nebojí. 
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5.2 Výzkumná otázka č. 2: Jak rodič vnímal přístup zdravotnického 

personálu k dítěti a jeho doprovodu?  

Touto otázkou jsem chtěla zaznamenat jak pozitivní přístup, tak nedostatky 

v přístupu nemocničního personálu k dítěti a na základě získaných dat s těmito 

informacemi dále pracovat při zpracování doporučení o ošetřovatelské péči 

o hospitalizované děti s touto poruchou. Pod tuto výzkumnou otázku jsem zařadila 

podotázky týkající se vstřícnosti a trpělivosti personálu a také otázku směřující na 

nedostatky, které respondentky vnímaly. Této výzkumné otázky se týkaly podotázky 

č. 6,7,18. 

 

Odpovědi respondentek 

R1 „Personál byl trpělivý, nemůžeme si stěžovat jakoby na sestřičky a takhle 

v žádný nemocnici, ani na lékaře… Já bych řekla, že vstřícní nejsou, když to tak řeknu, 

jste na pokoji s ním a pokud není vysloveně nemocný nebo jestli máte nějaký rituály, 

to se nikdo nezajímá, neberou na to ohled… Nejhorší nedostatek je to uspořádání 

pokoje, že prostě není vyhrazený místo pro děti jako je syn. Chtělo by to více 

soukromí… A mrzí mě, že o autismu se ví tak málo. Jako by se synovi až vyhýbali, vůbec 

k němu nemluvili.“ 

R2 „Vesměs personál trpělivý byl, ale je to o té lidskosti a empatii, kterou 

ne všichni mají, a vycházeli vstříc ve všem snad, dokud to nenarušovalo jejich řád 

na oddělení… Přijde mi, že personál v nemocnici o autismu ví poměrně málo.“ 

R3 „Jsme měli problémy s mladšími sestry, které byly čerstvě po škole, kterým 

jsem říkala, že takhle prostě ne, že to nedopadne dobře. Nebyly vůbec trpělivý.… 

Snažili se, třeba co se týká jídla. Určitý věci nejí, tak mu objednávali jídla přímo pro 

něj… Chtělo by to větší psychickou podporu rodičům... A určitě to chce větší 

propojenost mezi obory a ne že to musí rodič vysvětlovat, co ten autismus je, jak s ním 

komunikovat, jak s ním jednat.“ 
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R4 „Že už začínají být sestry vnímavější… Když před operací nesmí jíst ani pít 

od půl noci a oni mi tam donesou snídani i oběd a jako člověk má jíst a on se má jen 

dívat… Kdy jsme byli na příjmu okolo devátý a vlastně do tří odpoledne jsme čekali na 

pokoj a nemohli jsme prostě odejít. Čekali jsme vlastně do těch 3 a to pro něj bylo 

extrémně dlouhý, protože nechtěl tam být, chtěl jít domů a ták.“ 

R5 „Že by nás vyloženě do něčeho tlačili jsem si nevšimla. A je fakt, že kdyby 

nám ten prostor nedali, tak si ho pro syna vydobuju. Ale momentálně si žádnou takovou 

situaci nevybavuju… Mně se líbil přístup žákyněk, že jsou milé, usměvavé a snaživé. 

Že si chtěly s malým hrát, a i se zajímaly… Mrzí mě třeba i to, že prostě vidí, že tam 

má dítě matku a pak se personál vlastně nezajímá. Protože prostě je tam ta matka, 

k čemu bych tam byla ještě já. Ale i na tu matku je toho fakt moc.“ 

 

Souhrn informací 

Tři respondentky uvedly, že personál byl trpělivý vůči jejich dítěti, zbylé 

uvedly, že se trpělivost personálu odvíjí podle oddělení i daného jedince.  

U otázky směřované ke vstřícnosti respondentky uvedly, že se personál při 

nejmenším snaží, že jim nejsou zcela lhostejní. Větší vstřícnost by matky rády viděly 

například kratší době čekání na výkon či v umožnění rituálů apod.  

Mezi hlavní nedostatky v přístupu zdravotníků matky uvedly umístění na pokoj, 

který by si dotazované představovaly jako jednolůžkový s více soukromím a vyšší 

ohleduplnost vůči jejich dítěti. Dále dotazované uvedly nedostatečnou informovanost 

personálu o PAS. Respondentky také uvedly, že by ocenily i vyšší podporu 

od personálu. 
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5.3 Výzkumná otázka č. 3: Jaká opatření by podle dotazovaných 

rodičů vedla ke zkvalitnění péče o hospitalizované dítě s PAS? 

S touto výzkumnou otázkou souvisí podotázka ze seznamu položených otázek 

k rozhovoru otázka č. 19. 

 

Odpovědi respondentek 

R1 „Chtělo by to více soukromí na pokojích. Ve velkých nemocnicích mě teď 

momentálně nic nenapadá. Třeba pro ty děti je lepší, když se u nich nestřídá každý den 

jiný doktor, my jsme tam leželi týden, a vystřídalo se na nás snad 12 doktorů, což není 

v pořádku. Ale stejný to je i s těmi sestrami.“ 

R2 „Přistupovat víc individuálně, empaticky a lidsky. Prostě každej je jinej 

a zvláště u toho autismu potřebují individuální přístup. Pak zrychlit průběh a přípravu 

na výkon. Čeká se na doktora, pak na sestru nebo opačně, pak na pokoj… Dále více 

dbát na vzdělávání toho personálu, aby věděli, jak zacházet nejen s těmito dětmi, 

ale celkově aby měli přehled o všech speciálních dětech, protože do kontaktu dřív nebo 

později s nimi přijdou a myslím, že je potřeba být na to připravený.“ 

R3 „Třeba to, aby při příjmu dětí byly automaticky přijatý i rodič… Ještě by mohlo 

být, aby když jde na vyšetření, abychom mohli s tím dítětem, třeba při magnetické 

rezonanci. Nechali mě stát před dveřmi a zbytečně mu museli dávat sedativa. 

Vystrašeně jim tam začal řvát. Přitom stačilo, kdybych tam byla s ním a ušetřili 

by si čas minimálně půl hodiny. A také i do předsálí před operací, mělo by se věřit víc 

rodičům, že to zvládnou, že tam nebudou kolabovat. To dítě se pak méně bojí a je víc 

v klidu.“ 

R4 „Kolikrát by stačilo, když by se mu to v klidu vysvětlilo než na něho jít hrr. 

Z toho akorát zbytečně znervózní. Jako chtělo by to obecně více trpělivosti… Dá se říct, 

že vstřícní jsou. Nenapadá mě nic, v čem by bylo těžké se domluvit, ale vždy musíte 

jakoby ty sestry do toho citlivě natlačit a zařídit si to prostě… Myslím, že stačí více 

naslouchat rodičům. Přece jen už máme nějaké zkušenosti a nejlépe známe své dítě. 
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A pak když doktor nás nebere v potaz, je to špatně. Dále vědět více o autismu, aby 

věděli, co všechno můžou zhruba v té nemocnici očekávat, prostě mít větší přehled. 

Myslím, že by bylo dobrý se i dozeptat právě na ty specifika, prostě na to, co nemá 

každý autista stejný. A prostě ty sestry by měly vědět, že na ty autisty nefunguje to 

stejný, co na ty ostatní. Myslím, že by bylo dobrý i víc se zabývat i rodičem. Protože 

vlastně můžou být rády, že jsem tam s ním. A celkově eliminovat stres.“ 

R5 „V první řadě informovanost o tomto onemocnění. Přece jen ty sestry vůbec 

neví, jen ví, že jsou jiní a kolikrát si pak vybaví jen někoho, kdo se furt vzteká 

a je agresivní. Jenže prostě o tomhle toto onemocnění není. Potom mě udivuje, vlastně 

neudivuje, ale prostě oni vůbec neví, jak s ním komunikovat. Strašně se spoléhá 

na matku, že se postará. Dál si myslím, že i třeba ten jednolůžkový pokoj by byl skvělej. 

A nemyslím, že jen z hlediska pro syna, ale i z důvodu toho dalšího dítěte, co s ním je 

hospitalizovaný.“ 

 

Souhrn informací 

Na otázku, jaká opatření by podle dotazovaných vedla ke zkvalitnění péče, 

se jejich výpovědi převážně opakovaly již během celého rozhovoru. Respondentky 

by uvítaly vyšší vzdělanost personálu v problematice PAS, z toho dále vyplývá 

individualizovaný přístup k jedincům a snížení počtu ošetřovatelského personálu, který 

přichází s pacientem s PAS do styku. Mezi další opatření matky uvedly možnost 

jednolůžkového pokoje, respektování zkušeností rodiče a automatické přijetí rodiče 

spolu s jedincem s PAS, dále možnost doprovodu jedince na různá vyšetření. 
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6. Diskuze 

Cílem této práce bylo zmapovat zkušenosti rodičů dětí s PAS při hospitalizaci. 

A na základě poznatků z teoretické části a získaných informací z poskytnutých 

rozhovorů navrhnout doporučení pro poskytování ošetřovatelské péče 

o hospitalizované děti s PAS. 

V rámci této práce jsem si zvolila tři výzkumné otázky, které jsem za pomoci 

podotázek rozvinula pro rozmanitost, variabilitu a dotknutí se všech okruhů 

diskutovaných témat, které ovlivňují průběh hospitalizace u jedinců s PAS.  

V kapitole zpracování výsledků jsem u první výzkumné otázky (jaké jsou 

zkušenosti rodičů při hospitalizaci jejich dítěte) vytvořila několik oblastí pro lepší 

přehlednost diskutované tématiky. Z výsledků, které jsem získala v této otázce, jsem 

zjistila, že zkušenosti matek se odvíjí od nemocnice, kde jsou spolu se svým dítětem 

hospitalizovány. Nejhorší zkušenosti dotazované zaznamenaly v krajských 

nemocnicích, z toho následně vyplývá i strach z další plánované či neplánované 

hospitalizace, protože respondentky si vybírají, pokud to jde, nemocnice na doporučení 

nebo kde ony samy mají dobré zkušenosti. Ve všech podotázkách se tedy následně vše 

odvíjelo podle dané nemocnice. Obecně ale lze říci, že zkušenosti dotazovaných jsou 

spíše pozitivní. Všechny respondentky, které se setkaly s negativní zkušeností, se poté 

snažily spíše hospitalizovat jinde než na oddělení se špatnou zkušeností, což je 

pochopitelné. Mezi negativní zkušenosti dotazované uvedly nezájem personálu o tuto 

problematiku a časté nevycházení vstříc vůči specifickým požadavkům dítěte. Jako 

je doba čekání na výkon, umístění na pokoji, manipulace s nábytkem, nedostatečná 

komunikace apod. Mezi pozitivní zkušenost se dá zařadit snaha vyhovět rituálům 

dítěte. Důležité je opět zmínit, že se vše odvíjí od místa hospitalizace. Následně 

vyplývá otázka, zda se nespokojenost respondentek odvíjí od neznalosti a nezájmu 

zdravotnického personálu této problematiky, nebo vytížeností krajských nemocnic, 

kdy nemají ani dostatek času a prostoru se tématem PAS vůbec zabývat.  

Ve druhé výzkumné otázce jsem se snažila zachytit nedostatky i pozitiva 

v přístupu zdravotnického personálu k dítěti, kde jsem očekávala variabilitu odpovědí. 
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Obecně se dá říci, že personál je trpělivý a vstřícný vůči jedinci s PAS. Nedostatky 

přímo vyplývají ze zkušeností dotázaných, kdy respondentky shrnuly poznatky, které 

uvedly u první výzkumné otázky. Dotazované uvedly hlavně neznalost této 

problematiky, z které vyplývá i následná neschopnost komunikace či nevyhovění 

specifickým požadavkům dítěte. Přišlo mi zajímavé, že respondentky by uvítaly i větší 

zájem o potřeby rodiče. Přece jen trávit celé dny s dítětem s touto poruchou, je fyzicky 

i psychicky náročné. Opět vyvstává otázka, zda nižší zájem o potřeby matky je 

způsoben vytížeností personálu, nebo neznalostí náročné situace, ve které se rodič po 

celou dobu hospitalizace nachází.  

Třetí výzkumná otázka byla směřovaná na návrhy, jak zlepšit ošetřovatelskou 

péči o jedince s PAS pro zlepšení kvality péče při hospitalizaci. Dotazované zmínily 

lepší vzdělání a informovanost v této oblasti, z čehož následně vyplývá 

individualizovaný přístup, komunikace a pochopení problematiky personálem. Matky 

uvedly, že informovanost personálu je lepší než před několika lety, ale kvalita péče 

a vyhovění požadavkům tomu přímo neodpovídá.  

Na obdobné téma byl vytvořen roku 2014 výzkum, který byl publikován 

v časopise Autism, ve kterém zkoumali zkušenosti rodičů dětí s PAS, samotných 

jedinců s PAS, ale také i zdravotnického personálu. Tento výzkum probíhal ve dvou 

kanadských pediatrických nemocnicích, kde se některé výsledky šetření shodovaly 

s mými výsledky výzkumu (Muskat, Burnham Riosa, Nicholas, Roberts, Stoddart, 

Zwaigenbaum, 2014).  

Velký problém vnímali participanti v komunikaci a nedostatečné erudovanosti 

personálu. Dále participanti nacházeli problém v čekání a v překladu na jiné oddělení 

v rámci hospitalizace. Stejně tak se mé výsledky šetření shodovaly v tom, že rodiče 

nachází problém ve velkém množství personálu, který se neustále mění u lůžka 

pacienta, což je pro dítě s PAS velice stresující. Participanti v kanadském výzkumu 

také popisovali pozitivní i negativní zkušenosti ohledně flexibility, zejména co se týče 

umístění a zařízení nemocničního pokoje. Stejně tak v mém výzkumu se pozitivní 

i negativní zkušenosti v rámci flexibility pokoje vyskytly, v okresních nemocnicích 
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je umožněno více volnosti na rozdíl od krajských či fakultních nemocnic, kde jim 

to nebylo umožněno (Muskat, Burnham Riosa, Nicholas, Roberts, Stoddart, 

Zwaigenbaum, 2014).  

Informace, které kanadský výzkum přinesl navíc oproti mému výzkumu, 

se týkaly senzorického vnímání jedinců s PAS, kdy velmi negativně vnímali zvuky 

v nemocnici, jako je pípání přístrojů. Dále v rámci klinického vyšetření negativně 

reagovali na sahání a prohmatávání, které může být jedincům s PAS značně 

nepříjemné. Další negativní reakce byly zaznamenány na čichové vjemy, kdy například 

při hygieně byl použit jiný sprchový gel, než na který bylo dítě zvyklé z domova. Také 

uváděli rodiče problémy se stravou, kdy bylo těžké děti donutit jíst stravu, na kterou 

nejsou zvyklé, nejčastěji tím byla zelenina (Muskat, Burnham Riosa, Nicholas, 

Roberts, Stoddart, Zwaigenbaum, 2014).   

Z tohoto kanadského výzkumu vyplynulo několik doporučení, mezi které patří 

například uznávání odborných znalostí rodičů ohledně dítěte. Rodiče by ocenili respekt 

zdravotnického personálu vůči jejich zkušenostem, jelikož rodiče s nimi tráví nejvíce 

času, kdy díky svým zkušenostem mohou předvídat reakce jejich dětí a následně s nimi 

mohou lépe pracovat nežli zdravotnický personál. Dalším doporučením výzkumu 

je příprava dítěte na hospitalizaci, jelikož každý pacient má své specifické potřeby 

a snáší různé situace i výkony jinak. Proto kladou důraz na přípravu jedince na výkon 

za pomoci videí, také seznámení s personálem i chodem oddělení. A na závěr jako 

největší problém hodnotí nízkou erudovanost personálu v této problematice, z čehož 

vyplývá i problém komunikace s těmito jedinci a všechny výše zmíněné nedostatky, 

na které narážíme během celé této práce (Muskat, Burnham Riosa, Nicholas, Roberts, 

Stoddart, Zwaigenbaum, 2014).  

Vyplývá v otázku, zda za nízkou erudovaností personálu stojí, že sylabus 

v oboru ošetřovatelství nenabízí studentům širší povědomí o problematice PAS 

i dalších specifických onemocnění. Například v sylabu 3. LF UK se tato problematika 

zmínila pouze v předmětu Psychiatrické ošetřovatelství nebo v exkurzi v rámci 

předmětu Edukace a psychosociální péče v pediatrii. Myslím si, že by bylo vhodné 
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zmínit specifika v ošetřovatelství o děti s PAS i v předmětech jako například 

Pediatrické ošetřovatelství nebo Ošetřovatelské postupy, kterých se tato problematika 

přímo dotýká. Avšak bylo by nutné v těchto předmětech rozšířit rozsah hodin o tuto 

problematiku, jelikož již nyní jsou tyto předměty časově vytížené a nezbývá dostatek 

prostoru na specifika ošetřovatelské péče o jedince s PAS. Myslím si tedy, že by bylo 

prospěšné, aby managment nemocnice nabídl možnost vzdělávání se v problematice 

PAS za pomoci různých přednášek či kurzů s odborníky.  Zdravotnický personál by 

měl rozšiřovat své odborné znalosti v rámci celoživotního vzdělávání.  

Mezi další možnosti vysvětlení, jak je možné, že personál není dostatečně 

vzdělaný a informovaný o této problematice by se dala zařadit i absence standardu 

zaměřeného na PAS (Marx, 2013). Zařazení tohoto standardu MUDr. David Marx, 

Ph. D. doporučuje a není součástí této jím editované publikace.  

Ačkoliv je k dispozici metodický pokyn ve Věstníku MZČR s doporučením pro 

zdravotnický personál ohledně přístupu k jedincům s PAS, zdravotnické zařízení 

se ním dle výsledků mého šetření neřídí. Proto jako završení této praktické části 

vytvářím souhrn doporučení týkající se ošetřovatelské péče o jedince s PAS. 
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6.1 Doporučení pro nemocniční personál týkající se ošetřovatelské 

péče o jedince s PAS 

V rámci této podkapitoly zpřehledním všechna doporučení související 

s problematikou PAS, která jsou určena pro nemocniční personál. Tato doporučení 

vznikla kombinací metodického pokynu vydaným MZČR z roku 2016, doporučeními, 

která zmínila ve své publikaci Říhová (2011) a z poznatků získaných z teoretické části 

této práce. Můj výzkum potvrzuje již vzniklá doporučení. 

 

Pravidla týkající se komunikace s jedincem 

1. Zjistěte, jaký komunikační systém jedinec využívá, používejte ho a respektujte 

ho. 

2. Mluvte jednoduše, krátce, srozumitelně, jednoznačně, jasně, klidně, nezvyšujte 

hlas. 

3. Pokud komunikace s jedincem je složitá, komunikujte s doprovodem, který ví, 

jak správně informace jedinci s PAS sdělit. 

4. Ve vyhrocených situacích, které mohou nastat zachovejte klid. Dále omezujte 

pohled do očí. 

 

Specifika v přístupu k jedinci s PAS: 

1. Tolerujte nestandartní chování a individualitu jedince s PAS. Buďte vstřícní 

a trpěliví vůči osobě s PAS. 

2. Je důležité vědět o přecitlivělosti jedince na různé sluchové, pachové, zrakové, 

taktilní či dotykové vjemy, na které může reagovat pozitivně či negativně, 

negativní se snažte eliminovat. 

3. Vyžádejte si charakteristiku dítěte, pro získání rámcového profilu a přehledu 

informací o něm, které si budete moci předávat při předání směny. 

4. Dbejte na rituály jedince, přizpůsobte péči o něj jeho dennímu programu. 
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5. Spolupracujte s doprovodem jedince s PAS. Jejich doporučení respektujte 

a dbejte na jejich dřívější zkušenosti. 

6. Zajistěte, pokud je možnost, seznámení s prostředím, chodem oddělení, 

zdravotnickým personálem, výkonem a podobně již před hospitalizací. (fotky, 

obrázky, videa apod.) 

7. Snažte se u jedince s PAS eliminovat počet personálu, který se o něj v době 

hospitalizace stará. 

8. Pokud je možno, zajistěte krátkou dobu čekání na výkony, popřípadě přijměte 

tyto pacienty přednostně. 

9. Pokuste se urychlit průběh výkonu a přípravu na něj. 

10. Pokud je to možné, zajistěte, aby u všech výkonů/vyšetření mohl být přítomný 

doprovod dítěte. 

11. Doporučuji nabídnout pacientovi i jeho doprovodu možnost jednolůžkového 

pokoje, s možností úpravy rozmístění nábytku (postel, stoleček) dle jejich 

potřeb a zvyklostí, avšak dle zásad bezpečnosti na oddělení. 

12. Zajistěte, že jedinec s PAS může u sebe mít věci, na kterých lpí. 

13. Umožněte jedinci s doprovodem vycházky po prostorách nemocnice (chodba, 

kavárna, park apod.). 

 

Doporučení pro lékaře 

1. Zvažte nutnost hospitalizace pacienta. 

2. Zvažte nutnost použití narkózy, je důležité zvážit i jiné možné metody. 

3. Zvažte, zda jsou důležitá všechna vyšetření, nebo lze některá vynechat a tím 

eliminovat stres. 

Obecná pravidla: 

1. Podporujte doprovod jedince, zajímejte se i o jejich potřeby, psychickou 

stránku. Nabídněte jim pomoc a naslouchejte jim i jejich prosbám. 

2. Vzdělávejte se a mějte základní poznatky ohledně specifik jednotlivých 

diagnóz, které se vyskytují u pacientů na Vašem oddělení.  
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7. Závěr 

V této bakalářské práci „Péče o dětského pacienta s poruchou autistického 

spektra v nemocnici z pohledu rodiče“ bylo mým hlavním cílem zmapovat zkušenosti 

rodičů dětí s PAS při hospitalizaci a na základě poznatků z teoretické části a získaných 

informací z poskytnutých rozhovorů navrhnout doporučení o ošetřovatelské péči 

o   hospitalizované děti s touto poruchou. 

S jedinci s PAS se v běžném životě setkáváme častěji, než tomu bylo dříve, 

a to i v nemocničním prostředí, kde je stále možno vysledovat občasné nepochopení 

a neznalost této problematiky. V teoretické části jsem vycházela z dostupné odborné 

literatury, kdy jsem tuto část rozdělila do dvou kapitol, první kapitola pojednává o PAS 

obecně, o historii, klasifikaci či rysech tohoto onemocnění. Druhá kapitola je zaměřená 

na systém zdravotní péče, kde jsem vymezila specifika péče o tyto jedince vzniklé 

právě jejich přidruženou diagnózou, ale také je zde zmíněna spolupráce a role rodiny 

či zdravotnického personálu. Na podobné téma zaměřené na tuto problematiku vzniklo 

již několik prací i článků, avšak setkáváme se převážně s náhledem zdravotnického 

personálu na tuto problematiku.  

V praktické části této práce jsou zpracována data z polostrukturovaných 

rozhovorů, které mi poskytly matky dětí s PAS, které byly spolu s nimi 

hospitalizovány. V rámci práce jsem si zvolila tři výzkumné otázky, a to týkající 

se zkušeností rodičů, přístupu zdravotnického personálu při hospitalizaci. A na závěr, 

jaká opatření by podle rodičů průběh hospitalizace zlepšil.  

Tématu PAS jsem se rozhodla věnovat z důvodu, že i v rodině mých přátel 

a známých se s touto problematikou potýkají. Neznalost laické veřejnosti 

je pochopitelná, i když v dnešní době se jedná o čím dál více diskutované téma, 

informovanost není stále dostatečná. Totéž platí i v nemocničním prostředí, kdy jsem 

se již setkala s dítětem s PAS. Myšlenka, že rodič tohoto dítěte bude mít možnost 

se vyjádřit a přispět tak k novým poznatkům, které mohou průběh hospitalizace 

pozitivně ovlivnit, mě opravdu zaujala, a to nejen mě. Respondentky byly taktéž 
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nadšené, že se mohou podílet na tvorbě nových doporučení, které by mohly dopomoci 

ke zkvalitnění hospitalizace. Avšak k mému překvapení respondentky uváděly 

informace, které již byly dříve uvedeny a personálu doporučovány. Otázkou tedy je, 

jaký je důvod nedodržování těchto doporučovaných pravidel v přístupu k jedincům 

s PAS. Právě to by mohlo být předmětem nového zkoumání. 

Při zpracovávání této práce jsem si uvědomila, jak je důležitá komunikace 

s rodinou nemocného, ale také celoživotní vzdělávání. Bakalářská práce by mohla být 

přínosem právě pro zdravotnický personál, jako forma získání nových informací 

a poznatků pro zlepšení našeho přístupu při ošetřování, jednání a komunikaci s těmito 

jedinci. Na základě poznatků z teoretické části a zjištěným faktům by se tato data mohla 

využít při tvorbě standardu péče o tyto jedince v nemocničním prostředí. Tato práce 

upozorňuje na důležitost této problematiky, která je stále aktuálnějším problémem.  
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11. Přílohy 

11.1 Příloha č. 1: Seznam zkratek 

 

AA – Atypický autismus 

ADHD – Attention deficit hyperactivity disorder (porucha pozornosti s 

hyperaktivitou) 

ADI-R – Autism Diagnostic Interview – Revised 

APLA-JM – Asociace pomáhající lidem s autismem – jižní Morava 

CNS – Centrální nervový systém 

ČR – Česká republika 

DA – Dětský autismus 

MKN – Mezinárodní klasifikace nemocí 

OSN – Organizace spojených národů 

PAS – Poruchy autistického spektra 

MZČR – Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
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11.2 Příloha č. 2: Seznam otázek polostrukturovaného rozhovoru 

1. Jaká je diagnóza Vašeho dítěte? 

2. Má Vaše dítě vysoko funkční či nízko funkční autismus? 

3. Kolikrát, kde a jak dlouho jste byl/a s Vaším dítětem hospitalizovaný/á?  

A jaké byly důvody Vašich hospitalizací? 

4. Předal/a jste informace o Vašem dítěti personálu? Sdělila jste jim informace, 

jak s ním nejlépe jednat a přistupovat k němu? (Rozhovor s personálem/ charakteristika 

dítěte) 

5. Zajímal se personál sám? Vyptávali se sami? 

6. Byl personál trpělivý vůči Vašemu dítěti? 

7. Snažil se Vám nemocniční personál vyjít co nejvíce vstříc vzhledem 

k Vašemu dítěti? V čem například?  

8. Čekali jste dlouho v čekárně při plánovaném provedení výkonu 

(RTG/SONO/CT…)?  

9. Měli jste čas si předem vytvořit modelovou situaci (ukázku) a připravit Vaše 

dítě na výkon, který ho čekal? 

10. Jak probíhalo sdělování informací? Jak komunikovali s Vašim dítětem? 

11. Na jaký pokoj Vás umístili? 

12. Přizpůsobili pokoj potřebám Vašeho dítěte? Pokud ano, jak? 

13. Dovolili Vám mít u sebe věci, na které Vaše dítě lpí? 

14. Přizpůsobili personál denní program rituálům Vašeho dítěte? 

15. Máte některé negativní zkušenosti s hospitalizací Vašeho dítěte? Jaké? 

16. Co Vás mile překvapilo během hospitalizace? (Pozitivní zkušenosti?) 

17. Na základě Vašich zkušeností bál/a byste se další hospitalizace? Proč? 

18. Jaké nedostatky jste vnímal/a během hospitalizace? 

19. Co byste navrhovali pro zlepšení hospitalizace? 
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11.3 Příloha č. 3: Rozhovor s respondentkou R1 

Mohu se prosím zeptat, jaká je diagnóza Vašeho dítěte? 

„Tak u nás je toho více. Syn má těžký autismus, těžkou mentální retardaci, mutismus, 

těžké ADHD a ortopedické vady máme.“ 

Když jste byli se synem hospitalizovaní, tak kolikrát, kde a jak dlouho?  

„Byli jsme hospitalizovaní zhruba 9krát. 6krát jsme byli v místní okresní nemocnici, 

jedenkrát v krajské a ve fakultní nemocnici 2krát v Praze. Hospitalizovaní jsme byli 

nejdéle asi 14 dní a nejkratší byla jen jednodenní.“ 

Jaké byly důvody Vašich hospitalizací? 

„Důvodem byly laryngitida asi 3krát, pak to jednodenní bylo kvůli magnetické 

rezonanci a ta nejdelší byla kvůli těm ortopedickým vadám. A ještě byl na neurologii.“  

Jak probíhaly Vaše hospitalizace? 

„My máme spíše ty dobrý zkušenosti s hospitalizací, jako nějaké nedostatky se najdou, 

ale není jich mnoho. Spíše horší zkušenosti máme s anesteziology, to je prostě jeden 

velký problém.“ 

Předáváte nějaké informace o Vašem synu personálu? Například jak k němu 

přistupovat, jednat či komunikovat? 

„Předávám jim většinou celou složku, co máme. Tady u nás už ho znají. Lékaři 

v tý malý nemocnici se snaží s ním navázat i kontakt formou hry a fakt se snaží 

co nejvíce se mu přizpůsobit. Jinak součástí té složky jsou vlastně lékařské zprávy, 

informace z osobní i lékařské anamnézy a vlastně i taková základní charakteristika 

syna, jakože jak vnímá, co rád dělá, jak ho motivuju, jak vlastně emocionálně reaguje, 

že má sklony k sebepoškozování a tak.“ 

Zajímal se personál? Vyptávali se? 

„Ne. Bez zájmu úplně. Všechno má iniciativa. 
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Byl personál trpělivý vůči Vašemu synovi?  

„Personál byl trpělivý, nemůžeme si stěžovat jakoby na sestřičky a takhle v žádný 

nemocnici, ani na lékaře, ty jsou fajn. Vždycky počkají, nesnaží se syna nějak tlačit 

do něčeho, co nechce.“ 

Snažil se Vám nemocniční personál vyjít co nejvíce vstříc vzhledem k Vašemu dítěti? 

V čem například? 

„A ta vstřícnost, já bych řekla, že vstřícní nejsou, když to tak řeknu, jste na pokoji s ním 

a pokud není vysloveně nemocný nebo jestli máte nějaký rituály, to se nikdo nezajímá, 

neberou na to ohled, ale myslím si, že kdybych jim řekla, že by potřeboval procházku 

po chodbě, že by nebyl problém. My nic takového nemáme, on je takový hodný, šikovný 

pacient.“ 

Když jste měli nějaký plánovaný výkon například ultrazvuk, magnetickou rezonanci, 

CT. Čekali jste dlouho nebo Vás vzali přednostně? Máte třeba i možnost syna předem 

připravit na výkon pomocí modelových situací?  

„Nikde nás nevezmou přednostně. Třeba, když jsme šli na magnetickou rezonanci, když 

jsme byli hospitalizovaní, a na řadu šel až kolem druhý hodiny odpoledne, a to mu byly 

4 roky, což mi přišlo strašně dlouho a vůči němu neohleduplný. Byl ještě opravdu malý 

a jak poté chcete takové dítě, a ještě k tomu autistu, uklidnit? Vytvoření modelové 

situace našemu dítěti pomáhá, na videa reaguje dobře, takže používáme pokaždé, než 

jdeme na něco plánovaného, třeba když jdeme k zubaři.“ 

Jak probíhalo sdělování informací? Jak komunikovali s Vašim dítětem? 

„V té krajské nemocnici měli problém komunikovat se mnou, natož se synem, a v těch 

okresních se snažili, ale je to skoro zbytečné, když moc nevíte jak. A ještě v té fakultní 

nemocnici, tam se taky v celku snažili.“ 

Na jaký pokoj Vás umístili? Měli jste k dispozici jednolůžkový pokoj někdy? 

„Jednolůžkový jsme snad ještě ve fakultní nemocnici ani neměli. Problém je, že nemají 

pokojíček, kde by mohla být matka sama s dítětem. Mají velké pokoje, kde jsou 3-4 
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lůžka. Je to zápřah, ale zvládli jsme to, prostě nemají to přizpůsobený. Třeba u nás v 

té malý nemocnici je možnost, že matka s dítětem může být sama na pokoji, což je fakt 

lepší. 

Mohli jste si přizpůsobit pokoj Vaším potřebám? A pokud ano, jak?  

„V té malé nemocnici není problém si to trochu poupravit, dát si stolek na stranu, 

udělat si ze dvou postelí letiště a tak. Ale právě ve velkých nemocnicích je právě 

problém, že se nesmí stěhovat nábytek. Je tam postel pro maminku, židle nebo křeslo, 

a to můžete mít rozložený jen na tom jednom určitým místě. A nesmíte si ho na noc 

přisunout, dítě nesmí spát na tom křesle, není to přizpůsobený v tom smyslu, že syn 

nechce ležet na té nemocniční posteli, nedovolí mu položit se na to křeslo, protože tam 

chodí vizity, doktoři a návštěvy. Takže ráno v 6 jsem musela všechno poskládat 

do původního stavu, jak to bylo, a on musel ležet na té posteli. Takže třeba tam 

nepřipadalo v úvahu, že bych mu to tam mohla přizpůsobit. “ 

Dovolili Vám mít u sebe věci, na které Vaše dítě lpí? 

„Ano, všude mohl mít to svoje. U nás se jedná hlavně o své oblečení a tablet.“ 

Přizpůsobil personál denní program rituálům Vašeho dítěte? 

„No my takové problémy nemáme, ale kdybychom je měli, určitě by nám nevyhovili, 

protože tam bylo přesně nalajnovaný, co a jak a kdy se bude dít. Třeba v té malý 

nemocnici u nás, kdybychom řekli, že chodíme spát v 7, tak by tam už nepřišli. Ale v té 

fakultní nemocnici to mají tak, že tam mají co půl až hodinu něco, a je to nalajnovaný.“ 

Můžete prosím shrnout Vaše negativní zkušenosti spojené s hospitalizací? 

„Co by se týkalo nemocnic, tak ani ne. Spíš jen třeba, že na těch velkých nemocnicích 

je hodně velká fluktuace lidí. Oni se snaží pro ty zdravé děti, jsou tam dobrovolníci, 

žákyňky. Ale třeba syn nemá rád cizí lidi, na které není zvyklý, a když už je potom 

ve stresu, tak se utíká někam schovat. Tak třeba v té fakultní nemocnici, ačkoliv to pro 

mě bylo fajn, tak tam furt někdo chodí, žákyňka, že si jde hrát nebo číst, nebo ti 

dobrovolníci, a on už toho měl až nad hlavu a furt se utíkal na záchod schovávat, horko 

těžko se vysvětlovalo, že nepotřebuje čůrat, že se tam prostě chodí schovávat, že prostě 
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potřebuje klid. S anesteziology byl ten problém, že to dítě neberou v potaz, že to dítě je 

jiný a že nespolkne ty oblbovací léky a jdou na to s metodou skoro až násilí. Když vezmu 

tu první narkózu, tak to mi vlastně slíbili, že mu dají dýchnout toho plynu, a nakonec 

se to paní anestezioložce nezdálo, tak že to ne, že ho uspí normálně, tak na něm vlastně 

leželo 6 dospělých a ještě ke všemu měl obrácený účinek na tu první látku té narkózy. 

Vlastně já jsem tam u něj byla a držela jsem to tělo, aby ho mohli napíchnout. Protože 

místo toho, aby usnul a odpadl, tak byl víc nabuzený a prudce se mu otáčely oči. Nebyl 

to pěkný pohled, ale přemohli jsme ho a šlo to. V té fakultní nemocnici, když mu dávali 

druhou narkózu před operací, tam se snažili mu ty léky jako zase násilím přímo do krku. 

Tam mi to taky nevěřili, že to nespolkne, tak se pak ještě pozvracel. Pak už mě tam 

nepustili, ale pravděpodobně tam byl taky boj, protože byl v afektovým stavu. Usnul 

v afektu a v afektu se probral, řval, vyváděl a byl nepříčetný. Nedávno, asi týden, jsme 

byli v narkóze, tady u nás v nemocnici, tak vlastně proběhlo všechno naprosto 

v pořádku. Žádné léky mu nenutili, odvezli jsme ho na sál, dali mu dýchnout plynu, 

3 sekundy byl mimo, napíchli si ho a o ničem nevěděl.“ 

Napadá Vás něco pozitivního, co se vám líbilo z Vašich hospitalizací? 

„Právě, že když to dítě spolupracuje, tak tyto služby od žákyněk či dobrovolníků. Je tam 

paní, co s dětma vyrábí divadýlka, kdyby byl syn trochu víc chápající a spolupracující, 

bylo by to určitě skvělé i pro něj. Vyloženě fajn pro něj bylo asi to, že jsme měli volný 

pohyb po té nemocnici, že jsme nahlásili, že jdeme ven a mohli jsme se jít projít do 

kavárny do parku. A teď nic dál mě moc nenapadá.“ 

Na základě Vašich zkušeností, bála byste se další hospitalizace? A kdyby ano, proč? 

„Já bych se asi nebála, člověk do toho jde s pocitem, že to dělá pro dítě, takže bych 

se toho nebála. Jenom se bojím, že nám tam moc nevěří, co to dítě potřebuje. Jak 

ho zmedikovat, že je lepší píchnout injekci než ho nutit brát nějaký kapičky nebo prášky, 

který nespolkne. Mělo by se tam víc věřit těm rodičům, co říkají.“ 
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Jaké nedostatky jste vnímala během hospitalizace? 

„Nejhorší nedostatek je to uspořádání pokoje, že prostě není vyhrazený místo pro děti 

jako je syn. Chtělo by to více soukromí. Jedno dítě jde spát v 9 a druhý v 11, když 

ta druhá maminka není soudná, a to druhé dítě kouká do 11 v plné hlasitosti na televizi 

třeba. A mrzí mě, že o autismu se ví tak málo. Jako by se synovi až vyhýbali, vůbec 

k němu nemluvili.“ 

Jaká opatření by podle Vás vedly ke zkvalitnění péče o děti s PAS? 

„Chtělo by to více soukromí na pokojích. Ve velkých nemocnicích mě teď momentálně 

nic nenapadá. Třeba pro ty děti je lepší, když se u nich nestřídá každý den jiný doktor, 

my jsme tam leželi týden, a vystřídalo se na nás snad 12 doktorů, což není v pořádku. 

Ale stejný to je i s těmi sestrami.“ 

Děkuji za rozhovor. 
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11.4 Příloha č. 4: Rozhovor s respondentkou R2 

Mohu se prosím zeptat jaká je diagnóza Vašeho dítěte?  

„Ano určitě. Syn toho má více. Jednak nízko funkční dětský autismus, pak opožděný 

psychomotorický vývoj a mutismus, což je těžká porucha řeči.  

Jak dlouho, kolikrát a kde jste byli s Vaším synem hospitalizovaní?  

„Jéj, tak to počkejte, to musím spočítat. No nejdelší hospitalizace byla vlastně 

šestidenní a jinak jsme byli ještě jednou na 3 dny a dvakrát, teda třikrát na 2 dny. Tak 

dvakrát to bylo vlastně přímo jakoby ve fakultní nemocnici, což je vlastně 

specializovaný středisko, jednou v krajské nemocnici a dvakrát v okresní.  

Z jakého důvodu jste byli hospitalizovaní?  

„No 3krát jsme leželi s laryngitidou na dětském oddělení, pak jednou kvůli plánované 

magnetické rezonanci a na neurologii.“  

Jak probíhaly Vaše hospitalizace?  

„Daleko líp to probíhalo ve specializovaných pracovištích, kde jsou na tyto pacienty 

zvyklí. Tam je ten přístup takovej individuálnější než v těch menších nemocnicích, kde 

si ty individuálnější věci musíte vyřešit sami a občas jsme si to museli až vyhádat. 

Vlastně i v té krajské to bylo hrozné, tam už nepojedeme.“  

Předávala jste nějaké informace o Vašem synu personálu? Jak k němu přistupovat, 

jednat či komunikovat?  

„Tak třeba když jsme byli v té fakultní nemocnici, tak tam na těch pracovištích, kde 

mají ty zkušenosti, se personál sám doptával a vyptávali se i na věci, které mě ani 

samotnou třeba nenapadly. Pak mě třeba překvapila jedna malá okresní nemocnice, 

kde se nás taky hodně doptávali, a i jako věděli o autismu. Ale co máme spíše 

za zkušenosti, tak všechno říkat a pořád dokolečka. Kolikrát mám pocit, že ty sestry ani 

doktoři neposlouchají. Dříve jsem informace předávala ústně, nyní už mám 

nachystanou charakteristiku, kdyby se náhodou něco dělo, když by byl zrovna 

s babičkou, tak aby to nejzákladnější o něm věděli. V tý charakteristice mám vlastně 
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sepsaný jak jako vnímá, na co reaguje a jak reaguje, jak moc je vlastně schopný 

spolupracovat a nějak shrnutý jeho rituály. “  

Byl personál trpělivý a vstřícní vůči Vašemu synovi?  

„Já si myslím, že jako hodně se snažili, ale zase je to o tom personálu, o té lidskosti 

toho pracovníka. Myslím si, že některý nemocnice to mají i vyloženě podle oddělení. 

Někde se chovají velice slušně a vstřícně, ale pak někde arogantně až nevhodně, což 

je potom smůla prostě. A vesměs personál trpělivý byl, ale je to o té lidskosti a empatii, 

kterou ne všichni mají, a vycházeli vstříc ve všem snad, dokud to nenarušovalo jejich 

řád na oddělení“  

Když jste měli nějaký plánovaný výkon, například ultrazvuk, magnetickou rezonanci, 

CT. Čekali jste dlouho nebo Vás vzali přednostně? Máte možnost syna předem 

připravit na výkon pomocí modelových situací?  

„To musím říct, že to čekání vždycky bylo tak do 20 minut, takže docela slušný. Ale 

že bychom dostali přednost kvůli tomu, že je autista, tak to ne, to se neděje. A na výkony 

se snažíme připravovat třeba díky videím na youtube, ale to je zcela v mé režii, protože 

vím, že to potom bude víc v klidu.“  

Jak probíhá u vás sdělování informací? A komunikuje personál s Vaším synem? 

„Vesměs komunikovali skoro vždycky výhradně se mnou, s tím že my máme tu poruchu 

komunikace, málo kdy se stalo, že by se někdo snažil komunikovat přímo se synem. 

K němu se chovali většinou ignoračně. A informace o stavu sdělovali jen mně a ne před 

dítětem, přece se říká, že to špatný by se nemělo říkat před dětmi.“  

Na jaký pokoj Vás umístili? 

„Musím říct, že jsme měli zatím štěstí. Jako pokaždé jsme byli s někým, ale snažili 

se nás nakombinovat třeba s většími dětmi, který jsou už více chápající, aby se to nějak 

zvládlo.“  
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Mohli jste si přizpůsobit pokoj Vaším potřebám? A pokud ano, jak?  

„Zase jak kde, v těch velkých krajských nebo fakultních nemocnicích jsme nemohli v 

pokoji manipulovat s nábytkem, protože nařízení, což byla nevýhoda, ale zvládlo se to. 

No a v těch menších okresních, tak tam to dovolovali, snažili se vyjít vstříc, že si třeba 

můžu posunout skříňku, otočit synovi postel a tak.“  

A mohl mít s sebou i věci na které lpí? 

 „Svoje věci u sebe na pokoji mohl mít všechny, a to na všech odděleních. Dokonce v té 

fakultní nemocnici mohl mít s sebou i tablet s pohádkami na vyšetření, což bylo skvělý, 

protože byl vyklidněný. A snažili se to prostě udělat víc v klidu. Což třeba v té krajské 

pro nás neudělali, tam to bylo mnohem víc pod tlakem.“  

A rituály u Vás mohly probíhat podle toho, jak jste zvyklí?  

„Záleží zase na nemocnici. Ta krajská to bylo hrozný, tam prostě šli měřit teplotu 

zrovna když usnul, takže ho zase probudili. Nám tam prostě nevyhovili s rituály, protože 

tam bylo přesně nalajnovaný, co a jak a kdy se bude dít, a to je pro něj prostě 

náročnější. Ale na druhou stranu v té fakultní nemocnici se snažili, aby to všechno 

probíhalo hlavně v klidu. Takže když došli měřit tu teplotu, tak si vzali ten bezdotykový 

teploměr a to prostě bylo mnohem lepší. Takže mohl jít spát v tu hodinu co je zvyklý a 

nic ho nevzbudilo. Nebo prostě věci musel mít ve stolečku, a ne na stolečku poskládaný, 

jak je zvyklý. Nemohl chodit bosky, což prostě mezi jeho rituály taky patří. Ale mohl 

mít svoje oblečení, to bylo skvělý.“  

Zkusíte tedy nějak shrnout ty negativní zkušenosti během hospitalizace? Vím, že jsme 

již několik zmínily.  

„Tak to bylo to, že jsme pokoj neměli sami, to buzení třeba.“  

A napadá Vás něco, co jsme nezmínily?  

„Určitě. Třeba to, že prostě často, až přehnaně, lpí na nařízení. Třeba když měli syna 

převážet sanitkou do vedlejší budovy na magnetickou rezonanci a prostě ho tam museli 

dovést sanitkou, takže ho kurtovali k posteli kvůli 15 minutám, což ho akorát zbytečně 
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rozhodilo a mohlo se to prostě vymyslet líp. Což prostě stresovat ho ještě před výkonem 

je zbytečný. A zpátky prostě mohl na vozíčku. Bylo to úplně zbytečný a nesmyslný, když 

mohl na tom vozíčku klidně dojet i tam a bylo by to více v klidu. Ale nemohli, protože 

nařízení, že tam se musí sanitkou.“ 

A něco, co Vás mile překvapilo, něco pozitivního Vás napadá?  

„Určitě, že se snažili vycházet vstříc, že si personál nestěžoval na to, že syn tam hodně 

křičí. Jsem ráda, že se chová personál slušně, mile, i když pár arogantních výjimek 

se najde.“ 

Na základě Vašich zkušeností, bála byste se další hospitalizace?  

„Zase jak kde. Když ta hospitalizace je plánovaná tak se snažíme vybírat si nemocnice 

podle zkušeností i jiných rodičů, nebo se informujeme předem, jak jsou na to připraveni 

v té nemocnici. Takže už hodně dávám na doporučení než se hospitalizovat někde, kde 

je to víc stresující.“  

Mohu se zeptat, jaké nedostatky jste vnímala během hospitalizací? A jaká opatření by 

podle Vás vedli ke zkvalitnění té péče?  

„Přijde mi, že personál v nemocnici o autismu ví poměrně málo, na tom si myslím, 

že by se dalo i více pracovat. A od toho se odvíjí přistupovat víc individuálně, 

empaticky a lidsky. Prostě každej je jinej a zvláště u toho autismu potřebují individuální 

přístup. Pak zrychlit průběh a přípravu na výkon. Čeká se na doktora, pak na sestru 

nebo opačně, pak na pokoj, a to prostě ti autíci nedávají. Takže to čekání nějak zmírnit 

si myslím, že by bylo lepší. A vlastní pokoj by byl fajn, ale chápu, že ty kapacity na 

to nejsou. A dále více dbát na vzdělávání toho personálu, aby věděli, jak zacházet nejen 

s těmito dětmi, ale celkově aby měli přehled o všech speciálních dětech, protože 

do kontaktu dřív nebo později s nimi přijdou a myslím, že je potřeba být 

na to připravený.“ 

Děkuji mockrát za rozhovor. 
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11.5 Příloha č. 5: Rozhovor s respondentkou R3 

Jaké má Vaše dítě diagnózy? 

„My toho máme víc. Syn má středně funkční dětský autismus, úzkostnou poruchu, 

mutismus, hypotonii, vývojovou vadu srdce a ještě, jak to říct, mnohočetné postižení 

páteře.“ 

Kolikrát a kde jste byli hospitalizovaní? 

„Byli jsme hospitalizovaní zhruba 10krát na neurologii a kardiologii. A vlastně jsme 

byli hospitalizovaní jak v okresní, tak fakultní i krajské nemocnici. A máme šíleně 

negativní zkušenost s krajskou nemocnicí, kde se k nám chovali absolutně otřesným 

způsobem.“ 

Jaký byl důvod hospitalizací? 

No na neurologii to byl diagnostický důvod a na kardiologii to byly opakované operace 

té srdeční vady. Nejdelší naše hospitalizace byla 25 dní.“ 

Jak probíhala hospitalizace Vašeho dítěte? 

„Na kardiu mám zkušenosti jenom pozitivní, tam se nám snažili maximálně vyjít vstříc, 

tak jak bylo v jejich možnostech. Naprosto chápu, že když byl po operaci zaintubovaný, 

tak jsem tam na pokoji, kde byli další děti taky zaintubovaný, že jsem tam nemohla 

s ním být 24 hodin denně v kuse. Ale jakmile začal vnímat, mohla jsem u něj být jak jen 

dlouho to bylo třeba. Co máme diagnostikovaný autismus, tak máme zkušenosti jenom 

s tou fakultní nemocnicí kvůli tomu srdci a máme šíleně negativní zkušenost s krajskou 

místní nemocnicí, kde se k nám chovali absolutně otřesným způsobem, tak 

už co je potřeba, směřujeme do fakultní nemocnice. A v té okresní, tam jsme byli jen 

jeden den, a to když byl hodně malý, ale to bylo tak rychlý, že si jednak moc toho 

nepamatuji a podle mě to nestojí ani za zmínku.“ 

Předáváte personálu informace o synovi? Jak s ním komunikovat, zacházet a jednat? 

„Ano. Předávala jsem je formou lékařských zpráv, kde psychiatrička vypsala základní 

kroky hospitalizace, že určité zákroky se mají dělat pouze v přítomnosti matky, na co se 
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má dítě připravit. Třeba na JIPce si to holky uložily do složky a předávaly si to 

i u předávání směn, měly to tam zapsány, základní způsoby komunikace se synem, jeho 

mentální schopnosti, rituály, co mu extrémně vadí a co mu může způsobit záchvat 

sebepoškozování, takže základní věci měly písemnou formou. Jinak jsem to ústně 

předávala každý směně, která nás jako kdyby měla na starost.“ 

Zajímal se personál i sám? Vyptávali se sami? 

„To vyloženě ne, je to má iniciativa. Chci, aby ten průběh byl co nejpoklidnější.“ 

Byl personál trpělivý vůči synovi? 

„Jak kde. Na té neurologii jsem se setkala s tím, že jsme měli problémy s mladšími 

sestry, které byly čerstvě po škole, kterým jsem říkala, že takhle prostě ne, 

že to nedopadne dobře. Nebyly vůbec trpělivý. Na tom kardiu jsem neměla problém 

snad nikdy. V té krajské nemocnici to byl extrém, absolutně tam nebrali v úvahu, 

že to dítě nemluví. No dopadlo to tak, že jsem podepsala revers a šli jsme domů, pak 

jsem to řešila přes svoje lékaře. V té krajské nemocnici byla ta komunikace prostě 

otřesná. Mám s nimi takovou zkušenost, že prostě kdybych si to nezařizovala sama, tak 

mi tam nechají syna snad umřít. Převoz v kritickém stavu do fakultní nemocnice mi 

zařizoval kardiolog, který ani neměl službu, kterého jsem povolala já sama 

na konzultaci, protože službu konající doktorka nebyla schopná. Přivezla jsem tam dítě 

s 250 pulzy a tachykardii. A v té krajské mi řekli, že to nic není.“ 

Snažil se Vám nemocniční personál vyjít co nejvíce vstříc vzhledem k synovi? V čem 

například? 

„Snažili se, třeba co se týká jídla. Určitý věci nejí, tak mu objednávali jídla přímo pro 

něj. Nebo v tom, že nás dávali na pokoj, kde bylo minimum dětí.“ 

Čekali jste dlouho v čekárně při plánovaném provedení výkonu? Měli jste čas 

si předem vytvořit modelovou situaci a připravit Vaše dítě na výkon, který ho čekal? 

„Tak v čekárnách čekáme stejně dlouho jako ostatní a neberou v potaz, že je autista. 

To je můj problém, jak si to vyřeším nebo srovnám. Na zákroky, který ještě nezná, 

ho připravujeme doma. Vzhledem k tomu, že mu je 12 a je schopný chápat, tak mu 
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pouštíme videa na youtube nebo kreslíme a vysvětlujeme. Naštěstí to u nás funguje, jen 

by byl problém, kdyby přišli s něčím, na co jsme ho třeba omylem nepřipravili. Ano, 

oddělení nám vyhovělo, pokud se nejedná o to, že by byl v akutním stavu a musí to být 

hned. Takže tak hodinu až dvě předem přijdou říct, že něco mu budou dělat, abych měla 

čas ho připravit.“ 

Jak probíhalo sdělování informací? Komunikovali i se synem? 

„Někde komunikovali jen se mnou. Na kardiu i se synem, tam jsou hodně připravení 

vysvětlovat těm dětem, co jim budou dělat I na tom srdíčku mu to ukážou a umí 

to vysvětlit a operatéři za ním chodili na JIPku a vysvětlovali, pokud byl schopný 

chápat, tak mu řeknou, jak operace dopadla a uměli mu to vysvětlit.“ 

Na jaký pokoj Vás umístili? 

„Pokaždé jsme byli s někým na pokoji ale naštěstí byli chápavý. Ale vím, že ne vždycky 

můžeme mít takové štěstí.“ 

Přizpůsobili pokoj potřebám Vašeho dítěte? 

„Jak kde, na neurologii ne, na kardiologii ano. Postel jsem si mohla přestěhovat a tak, 

skříňku dát na bok. V té okresní jsme byli jen jeden den, takže jsme to nijak neřešili.“ 

Mohli jste mít u sebe věci na kterých syn lpí? 

„Ano, všude. Vždycky máme s sebou plyšáky a tablet.“ 

Přizpůsobil personál denní program synovým rituálům? 

„Rituály umožňovali u všech hospitalizací, ale musela jsem je pokaždé požádat každou 

směnu a neustále opakovat. Třeba to, že musíme mít nejdříve sprchu a až poté snídani, 

ale zuby si musí vyčistit před ní i po ní. Dále že musí mít své oblečení nebo že se nahý 

válí v posteli. Dopoledne, že jsme zvyklý se jít projít, jíme v určitý čas a nejíme zelený 

a podobně.“ 
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Máte nějaké negativní zkušenosti s hospitalizací Vašeho dítěte? Jaké? 

„Občasný nepochopení personálu, že syn nekomunikuje. Tím že vypadá úplně 

normálně, dost klame svým tělem. Ale těchto zkušeností bylo minimální množství. Jinak 

mě nic teď dále nenapadá.“ 

Co Vás mile překvapilo během hospitalizace? 

„Informovanost personálu hodně pokročila za těch 12 let, co tam jezdíme, a nejvíc 

za poslední 3 roky.“ 

Na základě Vašich zkušeností bála byste se další hospitalizace? 

„Záleželo by, kam bychom šli. Obecně se to říct nedá. Částečně se bojíme, částečně ne. 

Každopádně jsem obezřetná, kam jdeme.“ 

Jaké nedostatky jste vnímala během hospitalizace? 

„Chtělo by to větší psychickou podporu rodičům. Nám dělali diagnostiku 

na té neurologii, ale nikdo nám neřekl, jak s ním pracovat. Chtělo by to nějaký přehled 

center, kam to dítě doporučit, kam rodiče nasměřovat. A určitě to chce větší 

propojenost mezi obory a ne že to musí rodič vysvětlovat, co ten autismus je, jak s ním 

komunikovat, jak s ním jednat.“ 

Jaká opatření by podle Vás vedly ke zkvalitnění péče o děti s poruchou autistického 

spektra? 

Zlepšit by se dalo třeba to, aby při příjmu dětí byl automaticky přijatý i rodič i za cenu, 

že si rodič něco připlatí, ale aby se to nemuselo složitě řešit. Když se dítě příjme, aby 

se nemuselo žádat o revizák, aby to bylo daný automaticky. Ještě by mohlo být, aby 

když jde na vyšetření, abychom mohli s tím dítětem, třeba při magnetické rezonanci. 

Nechali mě stát před dveřmi a zbytečně mu museli dávat sedativa. Vystrašeně jim tam 

začal řvát. Přitom stačilo, kdybych tam byla s ním a ušetřili by si čas minimálně půl 

hodiny. A také i do předsálí před operací, mělo by se věřit víc rodičům, že to zvládnou, 

že tam nebudou kolabovat. To dítě se pak méně bojí a je víc v klidu. 

Děkuji mnohokrát za rozhovor.  
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11.6 Příloha č. 6: Rozhovor s respondentkou R4 

Mohu se prosím zeptat, jaká je chronická diagnóza Vašeho dítěte? 

„Syn má středně funkční dětský autismus, poté známky Aspergerova syndromu, 

vývojovou vadu srdce a to by mělo být vše.“ 

Jak dlouho a kolikrát jste byla s Vaším synem hospitalizována? A jaký byl důvod 

hospitalizace? 

„Hospitalizování jsme byli 7krát. Nejdelší byla ta s operací srdeční vady, poté jsme 

měli většinou třídenní hospitalizace. On je furt takový pobouchaný. Otřes mozku 

a zoubky v narkóze, protože nespolupracuje. Hospitalizovaní jsme byli převážně ve 

fakultní nemocnici, jelikož je naše spádovou nemocnicí. Ale máme zkušenosti 

i s okresní nemocnicí na jižní Moravě.“ 

Jak probíhaly Vaše hospitalizace? 

„Když jsme byli s tím srdíčkem, tak to byl ještě takovej malinkej a jak už měl ty projevy, 

tak ty sestřičky si s tím nevěděly moc rady. On, když prostě je ve stresu, tak si ubližuje, 

takže začne mlátit hlavou do postýlky a tak.  My máme posledních 5 let problémy 

s motorikou a tím, jak sestry moc neví, tak se i hodně diví. Jako máme zkušenosti jak 

s tou fakultní nemocnicí, tak i s okresní a tam mi to přijde takový lepší, jako že se fakt 

i dost snažili.“ 

Předala jste informace o synovi personálu? Sdělila jste jim informace, jak s ním nejlépe 

jednat a přistupovat k němu? 

„V té fakultní nemocnici to celkem funguje. Mají takové obsáhlé formuláře, takže není 

moc potřeba. Informace předávám jen ústně a prostě celou dobu jsem s ním, takže 

kdyby cokoliv, jsem tam. Snažím se to jakoby zdůrazňovat ty věci, co se týkají kolem 

ho. Že třeba co je zvyklý dělat, že fungujeme podle časového rozvrhu na každý den, že 

jsme trošku nemotorní, proto máme furt nějaké ty úrazy, a tak no.“ 

 

 



71 

 

Zajímal se i personál sám? 

„Víte co, jako s tím, že se vyloženě vyptávali nebo se zajímali, jsem se setkala jednou. 

Teda 2krát, ale prostě ten zájem jinak moc není. Kolikrát třeba ani nevěří. Už třeba 

vím, že prostě postranice u postele musí mít nahoru, i když mu je prostě 6 let a ty sestry 

se jako ptají jako proč, když je velký.“ 

Byl personál trpělivý vůči synovi? 

„Víte, to zase jako jak kdo. Některý to chápou a prostě počkají, ale jsou tam i ti, co na 

to jdou jako silou, a to nikdy nedopadne dobře. Ty sestry tolik ani času nemají, prostě 

dojdou šup sem prášky, šup sem jehlu, šup sem krev. Kolikrát by stačilo, když by se mu 

to v klidu vysvětlilo než na něho jít hrr. Z toho akorát zbytečně znervózní. Jako chtělo 

by to obecně více trpělivosti.“ 

Byl personál vstřícný vůči synovým potřebám? 

Dá se říct, že vstřícní jsou. Nenapadá mě nic, v čem by bylo těžké se domluvit, ale vždy 

musíte jakoby ty sestry do toho citlivě natlačit a zařídit si to prostě. 

Čekali jste dlouho v čekárně při plánovaném provedení výkonu? Měli jste čas 

si předem vytvořit modelovou situaci (ukázku) a připravit syna na výkon, který ho 

čekal? 

„Jako nikde nemáte přednost s autistem, což si myslím, že je taky škoda, protože 

by potom byl méně agresivní třeba u nás. Jako když ho dají v operačním plánu až 

po poledni a on od rána nejedl. No prostě si ho představte, jak potom vypadá. Když 

bychom byli braní přednostně, tak ho nebudeme tolik stresovat zbytečně.  A jinak 

vezměte si, že já musím plánovat všechno a k tomu přemýšlet, jak na to zareaguje, aby 

nebyl náhodou problém. Takže ho připravuju i na ty výkony. Na youtube jsou různá 

videa a tak. K tomu máme ještě plyšáka dinosaura, přes kterého, nebo spíše díky 

kterému, komunikujeme a já ho s ním i šidím. Všechno mu jako ukazuju přes něj.“ 
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Jak probíhalo sdělování informací? A jak komunikovali s Vašim dítětem? 

„Komunikují se mnou, on totiž sice vypadá, že rozumí, ale kolikrát má úplně vypnuto. 

Takže mu to radši povím já tak, aby to pochopil, vzal a vnímal. Ale není to, že by ho 

vyloženě přehlíželi.“ 

Na jaký pokoj Vás umístili? 

„Byli jsme zatím pokaždé umístění na dvoulůžkovým pokoji. A právě jsem se vždycky 

bála, co okolí. Když totiž začnu o tom, co se může stát, jako třeba to padání, tak na mě 

vždycky koukají s otevřenou pusou. Jako jednolůžák by byl skvělej, ale chápu, že není 

kapacita. Na té okresní to bylo lepší, jak tam není takovej frmol. On prostě má svý 

stavy, kdy začne chodit po místnosti a začne vydávat zvuky jak dinosaurus a chápu, 

že prostě spolubydlícím na pokoji to není příjemný.“ 

Přizpůsobili pokoj potřebám Vašeho syna? 

„No to se moc neřeší, v té fakultní nemocnici to asi ani nejde a v těch okresních, když 

bych potřebovala, tak asi jo. Jako my tohle moc nepotřebujeme, jen vždycky 

potřebujeme tu stejnou postel, což nevím, jak by zareagovala maminka, která tam byla 

dřív, když bych řekla, že potřebujeme tuhle a ne jinou. To by byl pak problém.“ 

Dovolili Vám mít u sebe věci, na kterých syn lpí? 

„Naštěstí my jsme ti dinosaurologové, takže máme s sebou věčně nějakýho. A na 

druhou stranu oni jsou i rádi, že tam má, co ho zabaví. I oblečení máme svoje, takže 

nemusíme řešit ten problém, že by si to třeba neoblíkl. I svou lahvičku sebou má, takže 

dobrý.“ 

Přizpůsobil personál denní program rituálům Vašeho syna? 

„Jako ono se dá říct, že vlastně ta postel, ti dinosauři, že je to takovej jakoby jeho rituál 

i to fungování podle rozvrhu. A zatím jsme se setkali s tím, že to vezmou a snaží 

se spolupracovat.“ 
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Máte některé negativní zkušenosti spojené s hospitalizací? Jaké? 

„Třeba když je potřeba to dítě přiuspat, jak se dává nějaký ten diazepam? No prostě 

u něj to má naprosto opačný efekt, ho to ještě víc nabudí Takže se snažím vysvětlovat, 

že prostě tady ty prášky na nás nefungují. Ale nikdo nedbá na mé zkušenosti s ním.“ 

Co Vás mile překvapilo během hospitalizací? 

„Třeba my máme obrovský problém s jídlem. A personál se snažil, že když nejde tohle, 

zkusíme tohle, když nejde toto, zkusíme tamto. Což bylo skvělý. A že už začínají být 

sestry vnímavější, ale furt je to prostě jak kdy a jak kdo.“ 

Na základě Vašich zkušeností, bála byste se další hospitalizace? 

„Jako domácí péče je pro nás lepší. Méně stresu, méně vysvětlování, méně se bojím.“ 

Jaké nedostatky vnímáte během hospitalizací? 

„Jako už je to sice lepší, ale pořád jsou jako kdyby dvě skupiny sester. Ty co ví, co je 

ten autismus zač a co to obnáší a ty co to neví. Ale je to tak i u lékařů. Sestry se třeba 

přijdou podívat na to, jak momentálně je agresivní. On, jak má syn tu motorickou 

poruchu, tak já ho prostě nemůžu nechat samotného. On je schopný spadnout i ze židle. 

A třeba personál nenapadne se zeptat, zda prostě nemůžou pomoct. Prostě je tam 

matka, tak to neřeší. Takže je to na úkor toho, že se pořádně nenajím a tak. Nebo když 

před operací nesmí jíst ani pít od půl noci a oni mi tam donesou snídani i oběd a jako 

člověk má jíst a on se má jen dívat? To mi z osobního hlediska nevyhovovalo. Potom 

ještě co se mi nelíbilo, bylo to v té fakultní nemocnici, kdy jsme byli na příjmu okolo 

devátý a vlastně do tří odpoledne jsme čekali na pokoj a nemohli jsme prostě odejít. 

Čekali jsme vlastně do těch 3 a to pro něj bylo extrémně dlouhý, protože nechtěl tam 

být, chtěl jít domů a ták.“ 

Co byste navrhovali pro zlepšení hospitalizace? 

„Myslím, že stačí více naslouchat rodičům. Přece jen už máme nějaké zkušenosti 

a nejlépe známe své dítě. A pak když doktor nás nebere v potaz, je to špatně. Dále vědět 

více o autismu, aby věděli, co všechno můžou zhruba v té nemocnici očekávat, prostě 
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mít větší přehled. Myslím, že by bylo dobrý se i dozeptat právě na ty specifika, prostě 

na to, co nemá každý autista stejný. A prostě ty sestry by měly vědět, že na ty autisty 

nefunguje to stejný, co na ty ostatní. Myslím, že by bylo dobrý i víc se zabývat i rodičem. 

Protože vlastně můžou být rády, že jsem tam s ním. A celkově eliminovat stres.“ 

Děkuji mnohokrát za rozhovor. 
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11.7 Příloha č. 7: Rozhovor s respondentkou R5 

Jaké má Vaše dítě diagnózy? 

„Syn má nízko funkční atypický autismus, těžké ADHD a mutismus, což je vada řeči.“ 

Jak dlouho jste byla s Vaším synem hospitalizovaní? A jaký byly důvody 

hospitalizace? 

„Hospitalizovaní jsme byli 5krát. 4krát v krajské a jednou ve fakultní nemocnici v 

Praze. Na diagnostice na neurologii a na dětském oddělení vždycky s nějakým úrazem, 

většinou na pozorování, třeba po otřesu mozku nebo když syn spadl ze schodů.“ 

Jak probíhala hospitalizace? 

„Ono se to dost odvíjí podle toho, kde jsme hospitalizovaní. Třeba v krajské nemocnici 

máme fakt špatnou zkušenost, byli neochotní a přišlo mi, že prostě dítě s multifunkčním 

onemocněním je pro ně velkou zátěží. Naopak pozitivní zkušenost máme s fakultní 

nemocnicí v Praze, tam si nemůžeme stěžovat skoro na nic.“ 

Předala jste informace o synu personálu? Sdělila jste jim informace, jak s ním nejlépe 

jednat a přistupovat k němu? 

„Informace předávám ústně, ale už uvažuju o tom, že sepíši nějak papír a předám ho 

sestrám, jelikož stále opakovat dokola. Je to hrozný, ty informace, co a jak si podle mě 

nepředávají. Pokaždý to musíme každé směně znova a znova opakovat.“ 

Mohu se zeptat co za informace předáváte? 

„Třeba, že nemluví, je nesoběstačný, že prostě nebude držet ruku, jak to potřebují. Že 

potřebuju vědět dopředu co se bude dít, abych se ho pokusila na to připravit.“ 

Zajímá se personál i sám?  

„Ty starší sestry mi přišlo, že ne. Jako celkově, že by měly sestry povědomí o tom, co 

autismus obnáší nemají. Takže všechno je vyloženě na mě, že jim to diktuji i když ten 

zájem moc nejeví.“ 
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Byl personál trpělivý vůči Vašemu dítěti? 

„Že by nás vyloženě do něčeho tlačili jsem si nevšimla. A je fakt, že kdyby nám ten 

prostor nedali, tak si ho pro syna vydobuju. Ale momentálně si žádnou takovou situaci 

nevybavuju.“ 

Snažil se Vám nemocniční personál vyjít co nejvíce vstříc vzhledem k synovi? V čem 

například? 

„Musím říct, že v čem to jde, tak se snaží. Prostě chápu, že třeba z důvodu kapacity 

nemůžou vyhovět v samostatný pokoj. Ale pokud to jde, tak se snaží. Nebo že s ním 

můžu chodit po oddělení nebo ven, že nemusí jen ležet v posteli.“ 

Čekali jste dlouho v čekárně při plánovaném provedení výkonu? Měli jste čas si 

předem vytvořit modelovou situaci a připravit syna na výkon, který ho čekal? 

„Při plánovaných výkonech nám sice nedávali přednost, ale vyšli nám vstříc, že prostě 

tam pojedeme, až bude čekárna prázdná, abychom nemuseli čekat. To bylo třeba když 

jsme jeli na rentgen. Výkony si pouštíme z youtube, nebo mám pro něj takovou 

obrázkovou knížku, aby byl připravený na to, co ho čeká. Ale je to těžký, kolikrát to 

nepomůže. Snaha ale je.“ 

Jak probíhalo sdělování informací? Jak komunikovali se synem? 

„Občas na syna prohodili pár slov jak na zdravé dítě. Ono moc nejde rozlišit, že má 

ten autismus. Přece jen vypadá na pohled jako zdravé dítě. Ale nerozumí, takže opět 

všechno se komunikuje a řeší přese mě.“ 

Na jaký pokoj Vás umístili? 

„Ve fakultní nemocnici je neuvěřitelný frmol. Je tam neustále plno, takže žádný pokoj 

jen pro nás není. Myslím, že by bylo skvělý vyčlenit jeden pokoj na tyto speciální děti. 

V té okresní je to lepší. Tím, že tam není takový frmol, tak se stává, že i na více lůžkovým 

pokoji jsme byli sami.“ 
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Přizpůsobili pokoj potřebám syna? 

„V těch velkých nemocnicích to nejde. Prostě čachrovat s nábytkem nám dovolili jen v 

okresní nemocnici. Třeba, že jsme si dali stolek na bok. Ono toho nábytku moc není, 

takže ani není moc třeba, ale na vytvoření prostoru, aby se syn o něco nebouchl.“ 

Dovolili Vám mít u sebe věci, na kterých syn lpí? 

„S tím jsme neměli nikde problém, že by něco muselo zůstat doma. Naštěstí nic velkého 

sebou nevozíme a bez psa a trampolíny se chvíli obejdeme.“ 

Přizpůsobil personál denní program rituálům Vašeho syna? 

„Snažíme se skloubit rituály a chod oddělení dohromady a zatím to tak nějak jde a 

zvládáme to. Hlavně se ho snažíme co nejméně stresovat. Ale vše je o domluvě. Třeba 

to, že obědvá přesně ve 12 hodin ze své misky a pije ze své lahvičky. Po obědě je 

odpočinek a poté vycházka ven.“ 

Máte nějaké negativní zkušenosti spojené s hospitalizací Vašeho syna? Jaké? 

„Občas jsme narazili na nepříjemný personál, který nemá pochopení. Potom to, že 

nedbají žádostí matky, když jsem třeba poprosila, že potřebujeme v noci klid, že se 

lehko probereme, tak i tak nám tam na pokoj chodili. Jsou to ale výjimky, není 

to pravidlem.“ 

Co Vás mile překvapilo během hospitalizace?  

„Mně se líbil přístup žákyněk, že jsou milé, usměvavé a snaživé. Že si chtěly s malým 

hrát a i se zajímaly. Vždycky se jim snažím ten autismus nějak vysvětlit. Potom že prostě 

postupem času mi přijde, že téma autismus není tak tabu.“ 

Na základě Vašich zkušeností bála byste se další hospitalizace? Proč? 

„Jde hodně o to, kde jste hospitalizovaní. Pokud je to oddělení, kde již máme nějakou 

zkušenost tak se pochopitelně bojíme míň, než když bychom museli na oddělení, kde 

zkušenost nemáme. Ale tohle je prostě pochopitelné, že se bojíme neznámého, kde 

nevíme, co si můžeme dovolit.“ 
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Jaké nedostatky jste vnímala během hospitalizací? 

„Mrzí mě třeba i to, že prostě vidí, že tam má dítě matku a pak se personál vlastně 

nezajímá. Protože prostě je tam ta matka, k čemu bych tam byla ještě já. Ale i na tu 

matku je toho fakt moc. A samozřejmě, že mě mrzí, že je nezajímá ani ten autismus 

obecně. Protože kdyby jo, měli by větší pochopení a snažili by se více, ale to se nějak 

neděje.“ 

Co byste navrhovala pro zlepšení hospitalizace? 

„V první řadě informovanost o tomto onemocnění. Přece jen ty sestry vůbec neví, jen 

ví, že jsou jiní a kolikrát si pak vybaví jen někoho, kdo se furt vzteká a je agresivní. 

Jenže prostě o tomhle toto onemocnění není. Potom mě udivuje, vlastně neudivuje, ale 

prostě oni vůbec neví, jak s ním komunikovat. Strašně se spoléhá na matku, že se 

postará. Dál si myslím, že i třeba ten jednolůžkový pokoj by byl skvělej. A nemyslím, že 

jen z hlediska pro syna, ale i z důvodu toho dalšího dítěte, co s ním je hospitalizovaný. 

Protože syn bude křičet nebo třeba pištět. S tím nejde nic udělat.“ 

Děkuji mnohokrát za rozhovor. 

 


