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Abstrakt diplomové práce

Východiska: Těhotenství je velmi specifické období v životě ženy, která na svět přivádí 
nový život. Správná a ideální situace nastavuje rodinný život bez jakýchkoli návykových 
látek, kterých se v dnešní době nelze úplně vyvarovat. Není tomu tak ovšem u všech žen a 
ukazuje se, že přinejmenším alkohol a tabákové výrobky jsou dostupné komukoli bez 
ohledu věku i tohoto jiného stavu. Potřeby těhotných žen jsou náročné na čas i energii 
nejen zdravotníků, ale i širší rodiny.

Cílem této práce je zjistit informovanost a povědomí žen o ne/užívání návykových látek 
v těhotenství, jejich zdravotní gramotnost s ohledem na své zdraví i zdraví jejich zatím 
nenarozeného dítěte. Cílem je zjistit povědomí o tom, zda si jsou vědomé rizik, které 
z užívání návykových látek v těhotenství plynou pro jejich dosud nenarozeného potomka.

Metody: Data k uvedené problematice byla získávána formou strukturovaného dotazníku 
složeného ze sociodemografických dat (věk, vzdělání, parita, sociální stav) a z 
Fagerstrӧmova testu nikotinové závislosti (FTND (Fagerstrӧm, 1991). Dále byl
v dotazníku zahrnut CAGE test (Mayfield,1974). Výběrový soubor byl složen z těhotných 
žen, které splnily daná kritéria: těhotné ženy v prenatální fyziologické poradně, které jsou 
předávány do péče porodnické kliniky od svého obvodního gynekologa tzn. cca od 36. 
týdne gravidity. Klientky byly vybírány metodou záměrného (účelového) výběru dle těchto 
předem stanovených kritérií. Dále dotazník obsahoval sociodemografická data a výzkumné 
otázky a byl předložen ženám docházející do prenatální poradny od 36. týdne gravidity, 
kam jsou předány do péče od svého obvodního gynekologa již do péče porodnické kliniky.
Pro kvantitativní analýzu dat bylo využito postupů popisné statistiky.

Výsledky: Většina těhotných žen přestala v těhotenství kouřit nebo pít alkohol. Zdraví 
jejich nenarozeného dítěte je pro ně důležité a také velkou motivací, pokud kouřily či pily 
alkohol na počátku těhotenství, pak se těchto látek dobrovolně vzdávají. 

Závěr: Všechny těhotné respondentky jsou informované o důsledcích užívání návykových 
látek (alkoholu a tabáku) v těhotenství a jejich užívání v těhotenství omezily nebo přestaly 
zcela užívat. Zdraví jejich nenarozeného dítěte je pro ně důležité a tím také velkou 
motivací.

Klíčová slova: návykové látky – těhotenství – alkohol – tabák – informovanost / edukace



Abstract of the thesis

Introduction: The pregnancy is very specific period in the life of woman, who wants to 

bring the new life. The real and ideal situation set family life without addictive substances, 

which are evrywhere in our time. But it´s not in every life of everybody and alcohol and 

tobacco are available to everyone without respect of age or this other condition. The 

requirement of pregnant women are hard of time not only of paramedics but also of their 

family members.

Claim: The aim of this work is to find out information and knowledges of women about 

un/using addictive substances in their pregnancy, their health literacy in their healthy and 

the health of their unborn baby by using addictive substances in their pregnancy.

Methods: The datas in this problems were raised by form of structured questionaire 

composited from socialdemografic datas (age, education, parity, sosial status), from 

Fagerstrӧm test of nicotine addiction (FTND (Fagerstrӧm, 1991). Also there were CAGE 

test (Mayfield,1974). The research group was composed from pregnant women, who 

fulfilled criterions: pregnant women in the prenatal consclusing, where they are passed 

from their gynecologist to obstetric clinic,it means from 36th week of gravidity. Women 

were chosen by methods of deliberated choice according to this in advance given 

criterions. The questionaire icluded also socialdemografic datas and research questions and 

was taken to women who came to prenatal ambulance from 36.week of gravidity, where 

their gynecologist sent them to maternity hospital. The described statistic was used for 

quantitave analysis.

Results: The most of pregnant women stopped smoking and drinking an alcohol in their 

pregnancy. The health of their unborn baby is important  for them and also big motivation. 

If they smoked or drank alcohol in the pregnancy, then they stop using these substances. 

Conclusion: All of pregnant respondents have enough information about using addictive 

substances (alcohol, tobacco) in the pregnancy and they limited or stopped using this. The 

health of their unborn baby is important and also big motivation for them .

Key words: addictive substances – pregnancy – alcohol – tobacco- information/education
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1. Úvod

Těhotenství je velmi specifické období v životě ženy, která na svět přivádí nový 
život. Správná a ideální situace nastavuje rodinný život bez jakýchkoli návykových látek, 
kterých se v dnešní době nelze úplně vyvarovat. Není tomu tak ovšem u všech žen a 
ukazuje se, že přinejmenším alkohol a tabákové výrobky jsou dostupné komukoli bez 
ohledu na věk i tento jiný stav.

Těhotná žena je pro společnost „modlou“, budoucí matkou, která v sobě nosí nový 
život a proto se očekává, že by se měla začít chovat podle jakýchsi nepsaných norem 
společnosti, v níž žije. Každá těhotná žena je zodpovědná už nejen za sebe, ale i za 
nenarozené dítě a proto je i více sledována. V očích procházejících osob na ulici volá už 
jen navenek pocit, že je něčím výjimečná. Nový človíček si přece zaslouží zodpovědnou 
mámu, která pro něj chce jen to nejlepší. Dokud se dítě zevnitř nepřihlásí: „Jsem tady“, žije 
sama za sebe a ze začátku jí je jen trošku špatně (Saundersová, 2007). 

Ohledně návykových látek v těhotenství dostává těhotná žena poměrně hodně 
rozporuplných rad. Ideální je abstinovat úplně, což ne každá těhotná žena dodrží, i chutě 
jsou různé, což ale situaci jednoznačně neomlouvá (Saundersová, 2007). Závislost na 
alkoholu zasahuje do reprodukčního života ženy. Ta je ho pak schopna dlouho tajit a skrytě 
pít a tento jev se může odhalit až po porodu dítěte. Chování takové ženy souvisí s jejími 
sociálními, fyzickými a emocionálními faktory, traumaty z dětství či dospívání a také 
genetickými predispozicemi (Schmidtová, 2011).

Ve své praxi se setkávám s různými typy těhotných i žen, které porodily a zajímal 
mě tedy jejich pohled na daný problém konzumace jak alkoholu, tak kouření tabákových 
výrobků, ale i například konopných látek, protože ne každá žena se těchto návykových 
látek úplně vzdá, ač ví, že to třeba není správné. Jako profesionál se samozřejmě přikláním 
ke zdravému těhotenství bez alkoholu či jiných návykových látek, nicméně trendy dnešní 
doby nejsou v těchto názorech tak striktní, proto mě zajímá pohled žen různých věkových 
skupin v produktivním věku, jak vnímají tuto situaci.

V rámci těhotenství je důležitá dostatečná podpora zdravého životního stylu a také
motivace žen, které by měly ve zvýšené míře myslet na zdraví a život jejich nenarozeného 
dítěte alespoň po dobu těhotenství (Holčík, 2010).
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2. Teoretická část

Pro uvedení do tématu je první blok této části věnován rodičovství a těhotenství, 
dále pak kouření, kouření v těhotenství, alkoholu a alkoholu v těhotenství spojených
s potížemi z toho vycházejícími a s tím souvisejícími. Práce se zabývá pojmem závislosti 
na návykových látkách a její definicí.

2.1 Rodičovství 

U mnohých rodičů zpráva, že očekávají dítě, vyvolá určitě velkou radost. Jakmile 
ale počáteční radost vyprchá, mohou se občas vyskytnout pochyby a také prostý strach 
z rodičovství, velké zodpovědnosti za nový život. Nastávající rodič si klade otázky, jak 
vlastně péči zvládne a je-li na to dost dobrý. Jiná otázka vychází z ekonomického hlediska. 
I když oba partneři pracují, peníze, které doposud stačily jim oběma, budou muset pokrýt 
potřeby tří lidí a bude potřeba se uskromnit.

Dalším důvodem obavy je nepochybně i ztráta svobody. Všechen tento strach a 
obava jsou ale přirozené, normální. Na strachu tohoto typu není nic nezvyklého. Rodina 
jako celek, její rozvoj, pocity, které vznikají v rámci rodiny, to vše je dynamické. Rodina 
vždy byla a dodnes je základem společnosti a její hlavní prioritou je vytváření bezpečného 
prostředí pro výchovu dětí. Pro nikoho není snad tak rodina důležitá jako pro dítě, pro nějž
představuje celý jeho svět. Zde poznává základy mezilidských vztahů. V jejím bezpečí se 
dovídá o dobrých věcech života (štěstí, láska, smích) ale i o věcech „zlých“ (problémy, 
úzkost, napětí). Dítěti by rodina měla poskytovat zázemí a útočiště, do kterého se může 
kdykoli schovat, bude-li se mu nějaký konflikt zdát příliš těžký nebo neřešitelný 
(Stoppardová, 1990).

Rodič sehraje různé role v životě jeho dítěte. Je jeho prvním nejlepším přítelem. 
Dítě začíná nasávat informace ze svého okolí v okamžiku zrození. Novorozenci reagují na 
zrakové podněty, zvyky, pachy, dotyky, konverzaci a atmosféru od svého příchodu na svět. 
Rodič není ale pouze učitelem, je také partnerem, rádcem, vychovatelem a udržovatelem 
kázně. Jeho vliv je klíčový a rozhodující. Každé dítě potřebuje v začátcích svého života 
silnou a stálou citovou vazbu. Jestliže tato vazba prostě jen neexistuje, protože jsou rodiče 
nestálí v projevech lásky, sympatií a poskytování jistoty svému dítěti nebo proto, že matku 
nahradila nějaká nevhodná osoba, včasná potřeba bezpečného vztahu se u dítěte nenaplní 
(Stoppardová, 1990). 
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2.2Těhotenství 

Těhotenství a porod představují zlom v životě každého člověka, jak obou rodičů, 
tak i na svět přicházejícího jedince. 

Těhotenství (gravidita) je proces, kterým žena odnosí živého potomka od početí 
(koncepce) do doby, kdy je potomek životaschopný mimo matčinu dělohu. 
Začíná početím, což je proces oplodnění a formováním zygoty (oplozená vaječná buňka po 
splynutí samčí a samičí gamety), a končí spontánním abortem (potratem), interrupcí, ve 
finále porodem. 

Těhotenství trvá asi 40 týdnů (10 lunárních měsíců) od prvního dne posledního 
menstruačního cyklu do porodu (38 týdnů od oplodnění). Je rozděleno do tří trimestrů. V 
prvním trimestru hrozí nejvyšší riziko spontánního potratu plodu, který je často výsledkem 
defektů plodu, jeho rodičů, nebo poškození způsobeného po početí.

Toto období klade na organismus ženy od samého počátku velké nároky. Na organismu i 
na orgánech ženy vznikají velké proměny, které se u zdravé ženy považují za fyziologické. 
Po porodu pak většina z těchto změn opět ustoupí, navrátí se do stavu před početím. 
Všeobecně je období gravidity charakterizováno růstem, prosáknutím a větší roztažitelností 
tkání. Větší část žen mívá akromegaloidní rysy vzhledem k hyperplastickým procesům 
v okrajových částech těla. Dochází k retenci, zadržování tekutin v mezibuněčných
prostorech, mění se vzhled obličeje, prosáknutí chrupavek a vazů způsobuje uvolnění 
pánevních spojů. Snížení napětí a prahu dráždivosti svaloviny se týká nejen hladké 
svaloviny dělohy, ale i svaloviny zažívacího traktu. Růstem objemu při omezené 
roztažitelnosti kůže vznikají trhlinky – „strie gravidarum“, a to hlavně na břiše a prsou. 
Vznik gestačních změn je způsoben především vlivem hypofyzárních a placentárních 
hormonů. Ke změnám v různém rozmezí dochází skoro na všech orgánech těhotné ženy, 
počínaje rodidly a prsní žlázou, kardiovaskulárním systémem (hemodynamické změny, 
vysoký stav bránice) včetně změn krevního tlaku (s tím souvisí venostáza a následně 
varixy dolních končetin, vulvy, trombózy, hemeroidy), zatížen je také ve větší míře 
dýchací systém (vzrůstá spotřeba kyslíku a minutová ventilace), vylučovací systém 
(zvýšená hemoperfuze a glomerulární filtrace) a v neposlední řadě i zažívací systém 
(nadměrné slinění, zvýšená kazivost zubů, pyrózy, snížený tonus hladkého svalstva 
v důsledku působení progesteronu – snížený tonus a peristaltika, zácpa) (Kudela, 2004).

Těhotná žena dostává formou „rad“, mnohé pokyny a zákazy, které by měly změnit 
její obvyklý životní styl. Je nabádána, aby vedla nesobecký a zdravý život, nezatížený
sexem, cigaretami, alkoholem, zaměstnáním nebo strachem (Pařízek, 2009).

2.2.1 Psychologie těhotenství

Jen minimum žen přistupuje k těhotenství úplně bez starostí. První obavou je 
nejistota, jak partner přijme jejich těhotenství. Míra stresu ovlivňuje osobnost a charakter 
partnerů. Úzkost a obavy snižuje dostatek informací o těhotenství, porodu i mezilidských 
vztazích. Samotné změny organismu v těhotenství vedou k podrážděnosti, zvýšené 
nervozitě, neadekvátním reakcím na stresující situace. Při řešení krizových situací 
v graviditě potřebuje žena více než kdy jindy osobu, která těhotnou psychicky podporuje, 
rozptyluje její obavy. Základem je tedy chápající partner. Péče o psychickou pohodu 
matky, její klid, respektování jejich požadavků, patří k základním vzorům chování rodiny i 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Det%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oplodn%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zygota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohlavn%C3%AD_bu%C5%88ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trimestr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Potrat
https://cs.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9tus
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bloha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oplodn%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohlavn%C3%AD_bu%C5%88ka
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společnosti. Je ovlivněno vzděláním, schopností lásky a může velmi ovlivnit průběh 
gravidity i porodu (Čech, 2006).

2.3 Kouření tabáku

Tabák pochází z amerického kontinentu. Do Evropy byl dovezen až po roce 1492. 
Je to jednoletá a až 2 metry vysoká bylina. Psychotropní látkou tabáku je škodlivý a 
toxický alkaloid nikotin – bezbarvá tekutina bez zápachu (smrtelná dávka je přibližně 
50mg). Mechanismus účinku nikotinu je ve vazbě na specifické receptory v CNS (Kalina, 
2015).

Dnes je tabák rozšířen kdekoli po celé planetě. V ČR kouří denně asi čtvrtina 
populace, nejvíce kouřících osob bylo mezi mladými dospělými, kde kouřilo 59 % 
populace ve věku 35 – 44 let (denně pak 29 %). Ženy kouřily mnohem méně intenzivněji 
než muži. Celosvětově umírá na nemoci spojené s užíváním tabáku přibližně 4miliony 
osob, v ČR 23 tisíc každý rok. Tabák tedy patří mezi drogy s vyšší mírou rizika  
(EMCDDA, 2008).

V ČR jsou hlavní dvě základní formy způsobu aplikace – „bezdýmý“ tabák 
(šňupací, orální) nebo tabák, který hoří (cigarety, dýmky, doutníky). Pokud jde o vliv na 
zdraví, u bezdýmého tabáku nejsou zplodiny pyrolýzy, celkový vliv je tedy o něco málo 
menší, ale vinou intenzivnějšího a delšího působení v ústní dutině je tu výraznější lokální
vliv (nemoci dutiny ústní). Při vstřebávání nikotinu v plicích jsou jeho účinky rychlé, u 
vstřebávání přes ústa nebo nos pomalejší. (Králíková, 2013). Způsob aplikace kouřením je 
pak významný pro vznik a rozvoj závislosti. Účinné faktory jsou spojené nejen s efektem 
aplikace, ale také jako psychosociální složka zahrnující společenské rituály s kouřením 
spojené (Kalina, 2015).

Co se týče účinků, pak nikotin zvyšuje bdělost, paměť a soustředěnost. Potlačuje 
podrážděnost a agresi. Snižuje chuť k jídlu a zabraňuje nabírání hmotnosti. Mezi 
krátkodobé nežádoucí účinky patří zvýšená sekrece slin, potu a žaludečních šťáv, zesílení 
peristaltiky, dráždění dýchacích cest, zkrácení doby srážení krve, nepříznivý vliv na 
prokrvení srdečního svalu. Mezi dlouhodobé nežádoucí účinky pak patří chronické záněty 
dýchacích cest, poruchy soustředění, spánku a neklid, poruchy plodnosti a také 
nechutenství a průjmy (Kalina, 2015).

U osob závislých na nikotinu se mohou objevit abstinenční příznaky, které sebou 
nesou psychické změny. Mezi ně patří tyto příznaky - snížená schopnost zvládat stresové a 
zátěžové situace, špatná nálada, deprese, netrpělivost, dysforie, podrážděnost, zlost až 
agresivita, psychomotorický neklid, úzkost a pocity frustrace. K odvykacím příznakům 
nejčastěji dochází obvykle 24 hodin po poslední dávce nikotinu, některé z příznaků ale 
mohou přetrvávat týdny i měsíce (Látalová, 2013). Přetrvávajícími symptomy pak mohou 
být poruchy spánku, zvýšená chuť k jídlu a tím také nárůst hmotnosti (Kalina, 2015).

Pro odvykání kouření má velký význam informovanost, poradenství a 
psychoterapeutická podpora. K diagnostice pak slouží Fagerströmův test závislosti na 

nikotinu (Heatherton, 1991). 

Kouření je naučené chování, které si kuřák fixuje mnoho let. Změna chování může 
trvat měsíce i léta, průměrné období bývají tři měsíce. Léčbu lze rozdělit na 
psychobehaviorální intervence. To znamená potřebu kuřáka v určitých situacích mít 
cigaretu v ruce. Je to vlastně závislost na daném předmětu „cigaretě“. Psychobehaviorální 
intervence tedy slouží k tomu, aby se starý vzorec chování rozbil a kuřák si našel náhradní 
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variantu chování. Dalším způsobem léčby je pak farmakologická léčba závislosti na 
tabáku. Kromě přípravků s placebo efektem existuje původní antidepresivum bupropion
(Wellbutrin, Elontril, Zyban SR), kdy se efekt léčby zvyšuje v kombinaci s náhradní 
nikotinovou terapií. V ČR je na lékařský předpis. Pojišťovnou je částečně hrazen, pokud 
jej předepsal psychiatr, neurolog nebo sexuolog. Bupropion není vhodné užívat, pokud je 
žena těhotná nebo kojí. Není vhodné jej kombinovat ani s alkoholem. Začíná se užívat, 
když pacient ještě kouří. Asi po dvou týdnech užívání bupropionu by měl pacient přestat 
kouřit. Lze ho kombinovat u silných kuřáků s jakoukoli formou náhradní nikotinové 
terapie, aby byl efekt z léčby ještě účinnější. Dalším farmakem je vareniklin (Champix), 
lék také vázaný na lékařský předpis, ale může jej předepsat kterýkoli lékař. Je na trhu 
momentálně nejúčinnější, neobsahuje nikotin a je přímo vyvinut pro léčbu závislosti na 
tabáku. Účinkuje tak, že obsadí v CNS receptory na místě nikotinu, ale také jako nikotin 
vyplaví dopamin a zmírňuje abstinenční příznaky. Také se užívá, stejně jako bupropion, 
když pacient ještě kouří a jeho efekt nastupuje také druhý týden užívání. Vareniklin není 
vhodný pro těhotné a kojící ženy a také pro pacienty s ledvinovým selháváním (Králíková, 
2013). Náhradní léčba nikotinem (NTN) je ve formě žvýkaček, inhalátorů a náplastí volně 
dostupná v lékárnách. Všechny druhy zdvojnásobují účinnost léčby a pacient si vybere 
sám, jaká forma mu bude vyhovovat. Kolem 5% osob mající náhradní nikotinovou léčbu, 
upřednostňuje žvýkačky. Kontraindikací NTN je akutní srdeční onemocnění, těhotenství 
nebo nízký dětský věk. U žvýkaček Nicorette je důležitý způsob žvýkání. Několikrát se jen 
z počátku nakousne, pak by měl pacient cítit pálení v krku, odložit žvýkačku asi na půl 
minuty pod jazyk nebo dáseň, pak už opakuje nakousávání. Při rychlém žvýkání může 
pacient pociťovat nauzeu. Další využívanou formou NTN jsou náplasti NiQutin a 
Nicorette. Nikotin se z náplasti uvolňuje postupně a pomalu. Náplast se lepí na vnitřní 
stranu paží nebo pod klíční kost. Vydrží 24 hodin nalepená a místa nalepení by se měla 
střídat. Inhalátor Nicorette se používá tak, že se do něj vkládá nikotinová náplň, vdechuje 
se nikotin, který se vstřebává v ústech a sliznici dýchacích cest. Inhalátor je vhodný pro ty 
pacienty, kteří potřebují „mít něco v ruce“. Další formou je pastilka NiQuitin Mini, která 
se nechává rozpouštět v ústech, během doby vstřebávání nikotinu do těla by se nemělo pít 
ani jíst, aby byla léčba účinná (Králíková, 2013). 

2.3.1. Následky kouření pro těhotnou ženu

Kouření ženy v těhotenství škodlivě ovlivňuje vývoj plodu a následky si dítě odnáší 
i po narození. Budoucí rodiče by měli přestat kouřit již několik měsíců před samotným 
plánováním těhotenství, aby se organismus zbavil škodlivých následků, které kouření
napáchá. Těhotná žena může ovlivnit vývoj plodu i prostřednictvím „pasivního kouření“. 
Pokud žena, která sama nekouří, dýchá asi hodinu vzduch v zakouřené místnosti, je to jako 
by sama kouřila. Po vykouření jedné cigarety je možné na ultrazvuku plodu zachytit 
křečovité pohyby a zvýšenou srdeční akci, stejné známky jako při nedostatku kyslíku, 
hypoxii (Pařízek, 2009).

Nežádoucí účinky spojené s kouřením jsou způsobeny oxidem uhelnatým a 
nikotinem. Oxid uhelnatý prochází plně placentou a váže se na fetální hemoglobin. 
Vznikající karboxyhemoglobin snižuje oxidační kapacitu krve. Oxid uhličitý zase zvyšuje 
přilnavost hemoglobinu ke kyslíku, v důsledku toho se snižuje uvolňování kyslíku ve 
tkáních. Matka – těhotná žena odbourá z krve snadněji tyto zplodiny,  ale plod je vystaven 
účinkům zplodin po delší dobu. Vazokonstrikční efekt v koncových cévách, tedy i placentě 
je připisován zvýšené hladině katecholaminů. Jejich koncentrace je v plodové vodě vyšší 
než u kuřaček. Lehce zvýšené je u kuřaček i riziko předčasného porodu, vykouří-li víc jak 
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jednu krabičku denně. U kuřaček je popisováno vyšší riziko spontánních abortů a 
předčasný odtok vody plodové. Placenta kuřaček podléhá dříve degenerativním a 
autodestrukčním změnám hlavně v periferních částech (nekrózy, mikroinfarkty). Tyto 
změny jsou v příčinné souvislosti s vyšší incidencí abrupce, odlučovaní placenty 
(Vavřinková, Binder, 2006). 

Nikotin, dehet a oxid uhelnatý snižují prokrvení děložního svalu a průtok krve 
placentou. Zhoršuje se výměna kyslíku a živin do krevního oběhu plodu z mateřské krve.
V krvi plodu i těhotné je vyšší hladina oxidu uhelnatého. Ten se v krvi plodu váže na 
červené krvinky, které na sebe pak už nemohou vázat kyslík a přenášet jej. Mezi rizika 
kouření pro těhotnou patří poškození cévního systému a samovolný potrat nebo později i 
předčasný porod. (Pařízek, 2009).

U kuřaček se častěji vyskytuje vcestná placenta, placenta praevia, než u žen, které
v těhotenství kouřily minimálně nebo nekouřily vůbec. Velké množství kuřaček přestává
kouřit v těhotenství i z toho důvodu, že ztrácejí na cigarety chuť. Někdy se rozvine až 
odpor k cigaretovému kouři (Vavřinová, Binder, 2006). 

Rizika kouření pokračují dále i po porodu. Nikotin volně přechází do mléka a bývá 
důvodem, že novorozenec prs matky odmítá. (Pařízek, 2009).

Pasivní kouření v těhotenství

Negativní vliv na těhotnou má také i pasivní kouření. Pobyt těhotné v zakouřené 
místnosti zvyšuje kromě negativního dopadu cigaretového kouře riziko rozvoje atopie u 
plodu a rozvoje alergie v raném dětském věku (Vavřinková, Binder, 2006).

Toxický cigaretový kouř je vdechován nejen aktivním kuřákem, ale současně je jím 
vydechován do okolí a vdechován ostatními, tedy nekuřáky. Chemické složení směsi 
vdechované a vydechované kuřákem do okolí je obdobné, ale v cigaretovém kouři, který  
vzniká na zapáleném konci cigarety mezi jednotlivými tahy, jsou koncentrace škodlivin i 
několikanásobně vyšší (Hrubá, 2011). 

Pro intenzitu tzv. nedobrovolnému vystavení nekuřáka je významný počet 
kouřících osob, délka doby expozice a velikost prostoru, který s kuřáky sdílí (Crha, Hrubá, 
2000).

Pasivní kouření má okamžitý i dlouhodobý vliv na lidské zdraví. Mezi okamžité 
účinky patří podráždění nosu, očí, hrdla a plic. Toxický cigaretový kouř také u citlivějších 
nekuřáků vyvolává bolesti hlavy, závratě a pocity nevolnosti. Pasivní kouření zatěžuje 
srdce a postihuje hospodaření organismu s přijímáním a využitím kyslíku (Kastnerová, 
Žižková, 2007).

Podle současných zjištění nedochází u těhotných k poškození zdraví až vlivem
dlouholetého vystavení se pasivnímu kouření, jak se dříve předpokládalo, ale i po 
jednorázové krátkodobé expozici (Hrubá, 2011). Z toho tedy vyplývá, že pasivní kouření 
těhotné ženy má zdravotní dopad i na zdraví nenarozeného dítěte.

2.3.2 Následky kouření pro plod – dítě

Plod je vystaven při kouření matky atakám přechodné hypoxie, která v závislosti na 
množství vykouřených cigaret a placentárních změnách přejde v chronickou hypoxii. 
Výsledkem je tedy nižší porodní hmotnost až rozvoj intrauterinní růstové retardace (IUGR) 
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než u dětí u narozených kuřačkám (Vavřinková, Binder, 2006). Nízká porodní hmotnost 
může být dále také příčinou zhoršené poporodní adaptace, vyšší novorozenecké morbidity 
a mortality, později se mohou projevit psychosociální komplikace (opožděný vývoj řeči, 
poruchy učení a koncentrace, nestabilita, hyperaktivita,) (Šídová, Šťastná, 2015).

Syndrom náhlého úmrtí plodu se vyskytuje u kuřaček až dvakrát častěji. Zdá se, že 
čím víc lidí v rodině kouří, tím vyšší je pravděpodobnost tohoto syndromu. U dětí kuřaček 
je také častější plicní astma a také u dětí, které žijí v kuřáckém prostředí. Mezi rizika pro 
plod a novorozence dále patří poškození cév v placentě a v důsledku toho porušená nebo 
omezená výživa, narušené uložení placenty na děložní stěně, v počátku těhotenství jsou 
časté potraty i předčasné porody. Vykouří-li těhotná denně až 3 cigarety, hrozí jejímu dítěti 
významně nižší tělesná hmotnost, případně alergické projevy, dokonce ještě v době 
nitroděložního vývoje, po narození pak takové dítě trpí kožními ekzémy a astmatem 
(Pařízek, 2009).

Fetální tabákový syndrom

Intrauterinní růstová retardace plodu bývá nejčastějším projevem škodlivých 
následků kouření během těhotenství. Nemá-li ale jiné příčiny (jako nemoc matky, 
antropometrické rozměry rodičů), pak je tento efekt pokládán za projev teratogenního 
působení škodlivin z cigaretového kouře a označován jako „fetální tabákový syndrom“ 
(Crha, Hrubá, 2000).

V důsledku negativních účinků kouření na plod mívají děti kuřaček v průměru  o 
100 – 300 gramů nižší tělesnou hmotnost. Riziko narození dítěte s váhou pod 2500 g je 
výrazně zvýšeno. Tělesná retardace je proporcionální. Tyto děti mají také menší porodní 
délku a menší obvod hlavičky než děti u žen, které v těhotenství minimálně nekouřily nebo 
nekouří vůbec (Šídová, Šťastná, 2015).

Ke snížení tělesného vývoje plodu kouřících žen přispívá hypoxie, nedostatek 
kyslíku a hyponutrice (Crha, Hrubá, 2000). Reakce na nikotin v oběhu jsou stejné jak u 
dospělého, tak i u plodu: vazokonstrikce, zvýšení srdeční tepového frekvence a 
minutového objemu. V orgánech plodu je sníženo zásobení kyslíkem a živinami a 
zpomalen odvod zplodin metabolismu. Stav hypoxie a hyponutrice se cyklicky opakuje po 
každé vykouřené cigaretě a trvá cca 30 – 45 minut. Kromě nikotinu proniká do krve plodu 
i oxid uhelnatý, který těhotná žena vdechuje. Nezralý fetální hemoglobin je na oxid 
uhelnatý mnohem citlivější než hemoglobin dospělého člověka, koncentrace 
karboxyhemoglobinu je pak i o 25% vyšší než v krvi matky. Problémem ale zůstávají 
znalosti žen o vlivu kouření na těhotenství a plod a je také velmi překvapující neznalost a
absence informovanosti o možném zpomalení fetálního růstu a vývoje plodu u žen 
kouřících během těhotenství a také nevědomost jakýchkoli znalostí z této oblasti (Pařízek, 
2009).

Syndrom náhlého úmrtí dítěte

Syndrom náhlého úmrtí (SIDS) je v rozvinutých zemích příčinou poporodní 
úmrtnosti v kojeneckém období. Byla ale stanovena tzv. neriziková poloha ve spánku a 
hlavní příčinou v nynější době je expozice právě cigaretovému kouři v průběhu těhotenství 
(riziko SIDS je zvýšeno 2-5x). Nikotin má k SIDS silnější asociace než vystavení se
jakékoli jiné návykové látce (Crha, Hrubá, 2000).
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Syndrom náhlého úmrtí mnozí pokládají za klinický projev dvou vývojových 
problémů: poruch v řízení činnosti srdce a dýchacích orgánů novorozence. Kouření tak
přispívá k náhlému úmrtí kojence mechanismy zvýšení obstrukční apnoe, snížení 
variability srdeční tepové frekvence a redukce pohotovosti a bdělosti vyvolávající 
kardiorespirační dysfunkce (Hrubá, 2011).

2.3.3 Léčba závislosti na tabáku v těhotenství

Intervence na ukončení kouření v těhotenství by měly začít již v prvním trimestru. 
V tuto dobu těhotná žena snáze přijímá rady odborníků. Důležité je zdůraznění ukončení 
kouření v těhotenství a prospěšnost pro zdraví vyvíjejícího se plodu. Je možné použít 
náhradní nikotinovou léčbu - nikotinové náplasti raději než žvýkačky, ale nedoporučuje se 
příliš tyto náhražky kombinovat. Vždy je na místě poradit se s odborníkem (Nešpor, 2011). 
Ženy, které skončí s kouřením v těhotenství během prvního trimestru, sníží riziko 
poškození plodu na podobnou úroveň jako nekuřačky. Těm ženám, které mají např. 
kombinovanou závislost s alkoholem či jinými návykovými látkami, se doporučuje 
konzultace ve specializovaných centrech. Důležitá je podpora a motivace těhotné ženy, 
která se rozhodne přestat kouřit (Hrubá, 2013). 

2.4 Alkohol

Alkohol (etylalkohol) vzniká chemickým procesem kvašením ze sacharidů, 
z jednoduchých cukrů obsažených v ovoci nebo z polysacharidů z brambor nebo obilných 
zrn. Vyšší koncentrace se dosahuje destilací. Při nedokonalých chemických procesech
vzniká směs etylalkoholu s nejnižším alkoholem – metylalkoholem – který je silným 
nervovým jedem s druhotným působením na oční nerv a vede k metabolickému rozvratu 
vyvoláním acidózy. Patří společně s nikotinem do skupiny legálních drog (Kalina, 2015). 

Česká republika patří dlouhodobě v celosvětovém žebříčku mezi státy s nejvyšší 
spotřebou alkoholu, resp. alkoholických nápojů. Spotřeba alkoholu v ČR se pohybuje 
kolem 10 litrů čistého alkoholu na obyvatele (Kalina, 2015). Největší zástup pijáků, kteří 
konzumují alkohol pravidelně (2 x týdně i častěji), se pohybuje ve věku 45 – 64 let. 
Mladiství ve věku 15 – 17 let pijí alkohol několikrát za měsíc (EMCDDA, 2008).

Účinky působení alkoholu závisí na dávce i dalších faktorech, jako je dispozice a 
vliv prostředí. Stav po požití alkoholu se projeví jako „prostá opilost“. Menší dávky se 
projeví stimulačně, vyšší zase naopak tlumivě. Na začátku se dostavuje lepší nálada, 
energie a vyšší sebevědomí, později pak dochází ke ztrátě zábran a také snížené 
sebekritice. Postupně se dostaví, ospalost, útlum, spánek. Intoxikace alkoholem má 4 
stádia. Jedná se o lehkou opilost (excitační stádium), opilost středního stupně (hypnotické 
stádium), těžkou opilost (narkotické stádium) a těžkou intoxikaci spojenou se ztrátou 
vědomí, hrozící zástavou dechu i oběhu (asfyktické stádium) (Kalina, 2015).

Mezi krátkodobé nežádoucí účinky patří svalové napětí, porucha rovnováhy, 
nevolnost, zvracení. Mohou se projevit poruchami chování spojenými s agresivitou, 
riskantním chováním. Mezi dlouhodobé nežádoucí účinky patří poškození oběhového 
systému (hypertenze, kardiomyopatie), poškození zažívacího traktu (poruchy trávení, 
gastritidy, průjmy, poškození jater a vznik jaterní cirózy, jícnové varixy, karcinomy jícnu, 
žaludku, tenkého střeva a rekta, potíže spojené s malnutricí při chronickém abúzu 
alkoholu, avitaminózy), poruchy krvetvorby, poruchy spánku, úzkostně – depresivní stavy, 
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poškození endokrinního systému (u mužů impotence), poškození nervového systému 
(organické poškození CNS, poruchy paměti až demence) (Kalina, 2015).

Odvykací stav se objevuje po dlouhodobém užívání alkoholu a rozvíjí se po 
vysazení nebo zredukování dávek do několika hodin až dní. Maxima ale dosahuje na druhý 
den. Příznaky, které se objevují, jsou psychomotorický neklid, pocení, třes, nevolnost, 
zvracení, hypertenze, slabost, poruchy spánku. Nejvážnější příznaky zahrnují halucinace, 
iluze, spasmy a jedná se o delirium tremens. Je nejtěžší formou odvykacího stavu. Dochází 
k poruchám vědomí, halucinacím, dezorientaci, bludům, paranoie, tachykardii, třesu a 
křečím. Metabolický rozvrat a ohrožení životních funkcí pak vyžaduje intenzivní péči 
s hospitalizací. Po odeznění akutních potíží spojených s odvykacím stavem přetrvávají 
úzkostně – depresivní stavy, poruchy spánku (Kalina, 2015).

Hlavním rizikem užívání alkoholu je psychická a fyzická závislost. Ta se rozvíjí při 
dlouhodobém užívání alkoholu. Vývoj závislosti je rozdělen do 4 vývojových stádií: 
počáteční (symptomatické), varovné (prodromální), rozhodné (kruciální) a konečné 
(terminální). Závislost se také dělí podle Jellineka na 5 typů: typ „alfa“ (problémové pití, 
tzv.“sebemedikace“ k odstranění dysforie, potlačení úzkosti, pití o samotě), typ „beta“ 
(příležitostný abúzus, pití ve společnosti, typické je somatické poškození), typ „gama“ 
(anglosaský typ s preferencí piva a destilátů, porucha kontroly pití, postupný nárůst 
tolerance k alkoholu, progrese s psychickým i fyzickým poškozením a psychickou 
závislostí), typ „delta“ (románský typ s preferencí vína, typická denní konzumace 
alkoholu, udržování „hladinky“, somatická závislost a poškození), typ „epsilon“ (kvartální 
pijáctví, občasné delší období úplné abstinence, někdy provází afektivní poruchy). Toxicita 
alkoholu vede k poškození organismu. Mohou se objevit život ohrožující komplikace –
intoxikační delirium a Wernickeova encefalopatie způsobená nedostatkem thiaminu, ta se 
projevuje poruchou okohybných nervů, ataxií a psychickými poruchami (apatií, útlumem, 
zmateností, může vyústit v delirium tremens) (Kalina, 2015).

Základní podmínkou, co se týče léčby, je abstinence. Té se lépe dosahuje pomocí 
disulfiramu (Antabus). Při požití alkoholu se objevuje prudká reakce, která může pacienta 
ohrozit i na životě. Pro tuto terapii jsou ale indikováni pacienti, kteří dobře spolupracují a 
jsou dostatečně motivovaní. Kritériem úspěšnosti ale není jen trvalá abstinence, ale rovněž 
maximální délka nepřerušené abstinence a její celková doba, během které je daný pacient 
závislý na alkoholu stabilizován, bez potíží a schopen normálního života. Zvládat bažení 
(craving) pomáhá např. naltrexon. Důležité je ale jeho dlouhodobé až roční užívání. Léčba 
cravingu pomáhá lépe zvládat dlouhodobou abstinenci. V mírnějších stádiích se závislost 
na alkoholu léčí benzodiazepiny nebo neuroleptiky (tiaprid), v těžších se pak podává 
clomethiazol. Při léčbě závislosti na alkoholu je důležité podávat vitaminové preparáty, 
zvláště thiamin a kyselinu listovou. Se závislostí a jejími odvykacími stavy souvisí 
úzkostně-depresivní stavy, které je možno řešit terapií antidepresivy ze skupiny SSRI, 
která mohou pozitivně ovlivnit i craving. (Kalina, 2008). V rámci léčby závislosti má svůj 
význam také psychoterapie, která je nezbytnou součástí léčebného procesu. Hlavním 
směrem, který se často využívá, je kognitivně-behaviorální psychoterapie (KBT), která je 
zaměřena na osvojení nových vzorců chování. Zahrnuje analýzu problémů klienta, 
vytvoření léčebného plánu, vybudování terapeutického vztahu, motivaci ke změně a 
osvojení kognitivních a behaviorálních technik. Dále se používá skupinová terapie, kde je 
typická soudržnost, bezpečné prostředí, předávání informací, posílení naděje, klient zjistí, 
že v tom není sám. Součástí terapie je také individuální a rodinná psychoterapie. Léčba 
jako taková pomáhá tedy i klientovi samotnému i rodině, která je závislostí svého člena 
„postižena“ i ze sociálního hlediska. Rodinná terapie pomáhá stabilizovat rodinné vztahy 
mezi jejími členy (Říhová, Sivek, 2008). 
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2.4.1 Následky alkoholu pro těhotnou ženu

Alkohol v těhotenství

V těhotenství prochází alkohol volně placentární bariérou a působí velmi toxicky na 
plod. V plodové vodě koncentrace alkoholu narůstá mnohem pomaleji než v samotné krvi, 
séru plodu a je detekovatelná i v době, kdy už alkohol v krevním oběhu plodu nelze 
prokázat. Aktivita fetální alkoholdehydrogenázy je přibližně cca 10 % ve srovnání 
s aktivitou dospělého organismu matky. Z tohoto důvodu je plod také více závislý na 
odbourávání alkoholu játry matky a je po delší dobu alkoholu vystaven pro přetrvávající 
hladiny v plodové vodě (Vavřinková, Binder, 2006). 

Alkohol je dnes rovněž nejčastější příčinou mentální retardace plodu. Chronická 
konzumace alkoholu těhotnou ženou souvisí se samovolným potratem, předčasným 
odloučením placenty, poruchou výživy plodu a také poruchami chování dítěte (Pařízek, 
2009).

Fertilita je u alkoholiček snížena. Často se jedná o silné kuřačky nebo ženy, které 
jsou i drogově závislé. Pokud ale alkoholička otěhotní, mohou se očekávat komplikace 
v průběhu gravidity přímo závislé na orgánovém postižení při dlouhodobém alkoholovém
abúzu. Zvláště závažná je pak alkoholická cirhóza jater. U cirhotiček je vyšší 
pravděpodobnost potratů i předčasných porodů. Vývoj a růst plodu se průběžně kontroluje 
pomocí ultrazvuku včetně doplerrovské flowmetrie, průtoku krve pupečníkem. V závěru 
těhotenství se v důsledku portální hypertenze může vyvinout ascites, což je další 
komplikací už tak při nárůstu objemu břišní dutiny. Velké nebezpečí, které matku ohrožuje 
na životě, představuje krvácení z jícnových varixů. U alkoholiček se dále také setkáme 
s malnutricí a nedostatkem vitamínů zvláště skupiny B (Vavřinková, Binder, 2006).

Alkohol způsobuje změny ve spektru a hladinách lipidů a cholesterolu, snižuje 
hladiny estradiolu a estriolu, stejně jako hladiny progesteronu, tedy celkově ženské 
hormony, důležité pro těhotenství i život ženy. Prolaktin naopak stoupá. Porod se většinou 
volí přírodní cestou, per vias naturales, a probíhá obvykle bez komplikací. U závažných 
případů cirhózy jater alkoholičky, kdy by hrozilo krvácení z jícnových varixů v průběhu 
II.doby porodní, se volí primární ukončení těhotenství císařským řezem (Vavřinková, 
Binder, 2006).

Intoxikace alkoholem v těhotenství

Otrava, intoxikace alkoholem patří mezi nejčastější problémy. Toleranční 
schopnost vůči množství vypitého alkoholu je individuální, ale u žen platí, že je všeobecně 
nízké než u mužů. Při těžké otravě alkoholem může dojít k hypoglykémii, útlumu 
dechového centra, minerálnímu rozvratu s hypokalémií a metabolické acidóze. Pacientka si 
může stěžovat na bolesti břicha, může se vyskytnout krvácení ze zažívacího traktu. 
Výrazně se zvyšuje riziko aspirace zvratků. U těžkých otrav může dojít k intrauterinnímu 
odumření plodu. Příčinou je nejčastěji intrauterinní hypoxie. Plod je etanolem intoxikován 
a detoxifikační schopnosti plodu jsou velmi nízké, jak již bylo zmíněno. Na CTG 
(kardiotokografickém) záznamu je křivka areaktivní, při ultrazvukovém vyšetření můžeme 
pozorovat nízkou pohybovou aktivitu plodu a omezené dýchací pohyby, často i narušené 
držení těla dítěte. Stav plodu „in utero“ je nutné sledovat ještě několik dní po akutní 
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intoxikaci. A pokud dojde v průběhu intoxikace k porodu, je plod ohrožen útlumem 
dechového centra stejně tak jako matka. Svalový tonus bývá ovlivněn také narkotizačním 
účinkem etanolu. Další příznaky jsou prakticky shodné s projevy klasického abstinenčního 
syndromu, ale na rozdíl od něj vcelku rychle ustupují. V laboratorním vyšetření 
intoxikovaných novorozenců se pak nachází metabolická acidóza, hypogylkémie a 
hypokalémie (Vavřinková, Binder, 2006).

Alkohol a psychické změny

Alkohol má na CNS celkový vliv a působí na více úrovních. Agresivitu nebo 
násilné chování pozorujeme nejčastěji ve stavu akutního užití alkoholu (při opilosti) nebo 
v důsledku dlouhodobého zneužívání alkoholu a při závislosti na něm. Specifickým 
stavem, kdy se agresivita může rozvinout, je pak alkoholové delirium. Akutně alkohol 
působí aktivačně, povzbuzuje a také snižuje úzkost. V počátcích alkoholového opojení 
vzniká spokojený a sdílný stav. Dostavuje se pocit zvýšeného sebevědomí. V další fázi 
opilosti postihuje nejen činnost kortexu ale i podkorových systémů a mozečku. Nastupuje 
netaktnost, nekritičnost, bezohlednost vůči okolí, křik. Chování začíná být impulzivní, 
nepromyšlené, málo korigované například domluvou až posléze se dostavuje spavost, 
útlum, případně zvracení. U osob zneužívajících alkohol dlouhodobě ve vyšším množství, 
případně u závislých osob může mít na CNS devastující účinky. Děje se tak 
prostřednictvím změny genové exprese, v posunech neurobiologických systémů odměny. 
Důsledkem toho pak dochází u jedinců ke změně životních hodnot ve smyslu jejich 
devalvace, může dojít k osobnostním změnám i k organickému poškození mozku –
alkoholové demenci. V rozvoji agresivního chování při závislosti na alkoholu sehrávají roli 
také faktory osobnostní, socioekonomické i genetické, komorbidita s psychickými a 
somatickými nemocemi. Abúzus alkoholu u osob se závažnou psychickou poruchou 
(schizofrenie, bipolární afektivní porucha) zvyšuje riziko násilnického chování více než u 
psychicky zdravých osob (Látalová, 2013).

2.4.2 Následky alkoholu pro plod – dítě

Vrozené alkoholové poruchy:

A) Fetální alkoholový syndrom (FAS)

V roce 1973 byl poprvé popsán soubor anomálií u dětí, které se narodily ženám, 
které byly závislé na alkoholu. Tento soubor anomálií byl pojmenován fetální alkoholový 
syndrom (= FAS) (Jones, 1973). 

Specifický soubor malformit je charakterizován prenatálním a postnatálním 
růstovým deficitem, abnormalitami CNS a kraniofaciálními odchylkami. Mechanismus, 
kterým alkohol působí na vyvíjející se plod je komplexní, celkový. Popsány jsou fetální 
hypoglykémie, hypoinzulinémie, pokles zásob glykogenu v játrech a pokles hladin 
fetálních hormonů štítné žlázy. To by i vysvětlovalo zaostávání fetálního růstu. Plod je 
dále vystaven chronické hypoxii, jejímž důkazem je vyšší hladina erytropoetinu 
v pupečníkové krvi (Vavřinková, Binder, 2006).

Určit množství konzumovaného alkoholu, které vede k rozvoji FAS, je obtížné. 
Vyšší dávky než 100g alkoholu týdně vedou k intrauterinní růstové retardaci (IUGR) a 
excesivní, nadměrné dávky vedou k FAS. Na druhou stranu ale zase nelze určit bezpečnou 
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dávku a u některých žen nelze vyloučit škodlivost také už jen malých dávek alkoholu 
(Vavřinková, Binder, 2006).

Fetální alkoholový syndrom se dělí do několika stádií, stupňů, právě podle 
závislosti na konzumované dávce. Požívání alkoholu během prvního trimestru je spojeno 
s psychickými poruchami dítěte, a dále růstová retardace a neurologické poruchy se 
projevují při konzumaci alkoholu ve II. a III. trimestru. Často se všechny projevy ale
vyskytují najednou. Ženy, které chronicky požívají alkohol, trpí často poruchou výživy, 
protože alkohol jim potlačuje chuť k jídlu (Pařízek, 2009).

Těhotné ženy by neměly pít alkoholické nápoje v jakékoli formě, nejen destiláty ale 
také víno a pivo. Omezení v konzumaci alkoholických nápojů platí také pro kojící matky. 
Alkohol zcela volně totiž přechází do mléka (Pařízek, 2009).

Mezi klinické nálezy u fetálního alkoholového syndromu patří:

Obecně časté nálezy:

 Prenatální nebo postnatální růstová retardace

 Mentální retardace

 Obličejová dysmorfogeneze ( zúžené oční štěrbiny, široce posazené očnice, 
stlačený kořen nosu s krátkými nosními křídly)

 Drobné kloubní abnormality

 Defekty srdečních sept

Obecně méně časté nálezy:

 Abnormality sítnice

 Sluchové a vestibulární poruchy

 Abnormality močového traktu

 Jaterní anomálie

 Poruchy srdečního rytmu

 Poruchy imunitního systému

 Abnormality skeletu

 Okulární abnormality

 Dysplázie nehtů

 Kožní abnormality

Charakteristický vzhled dítěte zahrnuje mikrocefalii, mikrooftalmii, epikantus, krátkou 
oční štěrbinu, plochý, široký nos a nedostatečně vyvinutou rýhu horního rtu (filtrum) 
(Vavřinková, Binder, 2006).

B) FAE (alcohol related birth defects)

Při této diagnóze musí být splněny tato kritéria: potvrzení abúzu alkoholu u matky 
v těhotenství, musí být přítomno několik znaků v obličeji typických pro FAS a také zjištění 
některých z těchto znaků: deficit růstu oproti normě, vývojové abnormality CNS (IQ 
v rozmezí 70 – 85), poruchy chování a kognitivní dysfunkce. Institut of Medicine 1996 
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definoval kritéria pro částečné FAS/ FAE jako komplex znaků: poruchy chování a 
kognitivní dysfunkce, které nemají vztah k vývojové zralosti a projevují se poruchou učení, 
poruchou sebeovládání, impulzivitou, problémy ve vztazích s ostatními, sníženou 
schopností porozumět sociálním situacím, deficit v dorozumívání stran jazyka, poruchami 
paměti a soustředěním (Schmidtová, 2011).

C) ARBD (alcohol related birth defects), ARND (alcohol related 
neurodevelopmental disorder)

Když je vystavení alkoholu méně intenzivní než u FAS nebo FAE, pak se vliv 
teratogenního účinku alkoholu může projevit jako porucha, pro kterou je typické somatické 
poškození (ARBD) nebo samostatné abnormality CNS (ARND), které zahrnují poruchy 
abstraktního myšlení, poruchy paměti, soustředění, poruchy chování, impulzivitu
(Schmidtová, 2011).

2.4.3 Léčba alkoholismu gravidních žen 

Závislost na alkoholu je chronické recidivující onemocnění a jeho léčba bývá
úspěšná, pokud se k ní přistupuje jako k chronickým nemocem. V léčbě problémů s 
alkoholem je žena-matka a zvláště gravidní žena znevýhodněna, převážně pokud nemá 
dobré rodinné a sociální zázemí. V českém prostředí dokončují úspěšně léčbu ženy –
alkoholičky až v 80% než ženy, které jsou závislé na drogách. Predikátory dobré a 
výkonné spolupráce je vývoj v úplné rodině do 15 let věku, silná motivace k léčbě a věk 
nad 29 let. Lepší výsledky mají vdané ženy. Také sociální podpora u alkoholiček mívá 
vztah k tomu, jak dlouho v léčbě vydrží. Situace v ČR není příznivá pro ženy –
alkoholičky, které mají nevýhodné sociální zázemí nebo velmi malé děti. Motivací pro 
léčbu ale u těchto žen bývají právě jejich děti, ačkoli ty bývají z rodin odebírány pro 
zanedbávání péče. Tato žena ale kolikrát opět otěhotní a porodí tak další dítě postižené 
teratogenním vlivem alkoholu. To pak může být odebráno do ústavní péče nebo 
poskytnuto k adopci (Csémy, 2004, Schmidtová, 2011).

2.5 Abstinenční syndrom u novorozence

Nenarozené dítě má velmi omezené možnosti metabolizovat a vylučovat chemické 
sloučeniny. Farmakokinetika návykových látek je u dítěte výrazně odlišná než u nastávající
matky. Rozmanité návykové látky, které mají tlumivé účinky na CNS, jsou známé 
vznikem fyzické závislosti novorozence. Ta se projevuje tzv. abstinenčním syndromem 
novorozence (=NAS, neonatal abstinence syndrom). Novorozenecký abstinenční syndrom 
se objevuje u 60 – 90 % novorozenců. Příznaky mohou přetrvávat 3-4 měsíce po porodu. 
Až 70 % novorozenců s NAS má příznaky zvýšené dráždivosti CNS, která může vyústit až 
do křečí, 50 % z nich má tachypnoe, apnoické pauzy, ale i problémy s příjmem potravy 
(Vavřinková, Binder, 2006).

Centrální nervový systém reaguje celou řadou příznaků. Hlavním znakem je 
výrazná irritabilita novorozence, která se může vystupňovat až do generalizovaných křečí. 
Dalšími znaky jsou zvýšený tonus svalstva, zívání, neklid, třes, kýchání, nekoordinované 
pohyby úst a očí, vysoký centrální křik. Období spánku jsou jen velmi krátká. 
Gastrointestinální (GIT) trakt reaguje poruchami sání a polykání, průjmy a zvracením. Ze 
strany respiračního traktu se jedná o ucpaný nos a sekreci z něj, zrychlené dýchání, 
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dyspnoe, zatahování, aspirační pneumonie a apnoické pauzy. Vegetativní nervový systém 
se projevuje tachykardií, vysokou teplotou, výrazným pocením a poruchami prokrvení 
kůže (Vavřinková, Binder, 2006). 

Terapie NAS je podpůrná a farmakologická. Novorozenec s anamnestickým 
údajem o závislosti matky by měl být zvýšeně sledován a v případě potřeby pak přeložen 
na jednotku intenzivní či intermediální péče. Je třeba mu také vytvořit termoneutrální 
prostředí, minimálně s dítětem manipulovat a zabránit nadměrnému hluku a osvětlení. 
Vhodné je také časté odsávání nosu, poloha na břiše nebo na pravém boku jako prevence 
aspirace zvratků, krmení podle klinického stavu. Samozřejmostí je intenzivní observace, 
pozorování novorozence (Vavřinková, Binder, 2006).

3. Genderové pojetí ženy

Pojem „gender“ vystihuje nejen rozdíl mezi mužem a ženou, ale v praxi reaguje 
především na „ženskou otázku“. Od raného dětství jsou dívky vystaveny jiným 
očekáváním než chlapci a je s nimi také rozdílně jednáno. To, co činí ženskou skupinu 
uživatelek rozdílnou od mužské, jsou především specifické problémy spojené 
s těhotenstvím a mateřstvím, tedy rozdílnost spíše biologická (Kalina, 2008).

3.1 Dvojí deviace

Užívání alkoholu u žen, matek bylo vnímáno jako reálné nebezpečí pro 
překračování gender rolí ve společnosti. Společnost nastavená patriarchálně od ženy 
očekává zodpovědnost ke své rodině, tedy ke své gender roli v rodině. Žena-uživatelka je 
tedy ve společnosti vnímána jako „dvojí deviant“. Je nejen problematická pro její samotné 
užívání, ale zároveň zklame ve své roli manželky a matky. Společenské klima vyvíjí tlak 
nesoucí sebou následně rizika, které ženám brání vystoupit z anonymity. Hrozí jim totiž 
stigmatizace, onálepkování, které může vést až k odnětí dětí. I když mnohé matky-
uživatelky dokáží postupovat ekonomicky i zodpovědněji než jejich mužský protějšek, 
který je ve stejné situaci (Vobořil & Kalina, 2003).

3.2 Dostupnost služeb

Jedním z hlavních důvodů, proč se ženská část populace méně často odváží 
vystoupit z anonymity a využít nabízené služby, které jim mohou pomoci, je zřejmě větší 
společenská stigmatizace ženské části populace uživatelů návykových látek ve srovnání 
s mužskou. Vhodné možnosti nabízených služeb jsou takové služby, které by ženám 
nabízely programy časově nenáročné a zohledňující jejich potřebu starat se během 
programu o děti – doléčovací zařízení, terapeutické skupiny, léčba ve vězení. Dále by měly 
být služby zaměřené na specifické problémy žen – poradenství pro těhotné ženy např.
pozitivní na HIV a hepatitidu. Službu by měla nabízet nejlépe „ženská poradkyně“ už jen 
z logického důvodu, že žena ženě více porozumí i v otázkách z intimní oblasti. Jako 
přínosné se ale ukazují i služby anonymní jako je např. poradenství po telefonu. Vhodné 
jsou také programy svépomocné – setkávání maminek, svépomocné kluby apod. (Vobořil
& Kalina, 2003).
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3.3 Specifické gender problémy

Jedná se o témata, kde se vyskytuje častější problém u ženské populace a také 
témata specifická pouze pro ženy. Jako jsou např. poruchy příjmu potravy, problém 
užívání léků na uklidnění (anxiolytika), téma prevence užívání drog hlavně u mladých 
dívek, specifika v psychosexuální traumatizaci (sexuální zneužívání, znásilnění), s tím 
související prevence v oblasti bezpečného sexu, specifické problémy spojené 
s těhotenstvím a mateřstvím u uživatelek drog (Vobořil & Kalina, 2003).

3.4 Závislé matky s dětmi

Přetrvávající drogové problémy rodičů se odrážejí v nestabilitě péče a pravidlech 
rodinného soužití. Rodina se prostřednictvím abúzu dostává do sociální izolace, celý 
problém popírá a vztahy mezi jednotlivými členy bývají narušeny. Děti z takových rodin 
vyžadují více pozornosti a patří k rizikovým skupinám. Nelze ale s jistotou předpokládat 
problém s jakoukoli drogou v jejich budoucím životě. 

Pokud žena porodí dítě s fetálním alkoholovým či tabákovým syndromem, pak je 
z porodnice informován příslušný odbor (OSPOD) a daná sociální pracovnice. Záleží 
zejména na zájmu matky o dítě, její ochotě podstoupit léčení, také postoji kojeneckého 
ústavu, aktivitě a informovanosti příslušného sociálního pracovníka. Spolupráce 
jednotlivých orgánů je samozřejmě nezbytná, spolupracuje mnohdy nejen OSPOD a 
sociální pracovník, ale také gynekolog, pediatr, psycholog i právník. Potvrzuje se, že 
pokud je matka po porodu hospitalizována společně s dítětem, pak je více motivovaná
k léčbě a projevuje o dítě větší zájem. Tyto ženy často neměly ve své původní rodině 
možnost zažít kvalitní emoční vztah se svou matkou nebo byly rodinné vztahy nějakým 
způsobem narušeny. O to těžší to pak mívají tyto ženy později se vztahem ke svému dítěti. 
Drogově závislá žena je ve fázi po porodu psychicky velmi labilní, zažívá pocit selhání a 
viny z odloučení od dítěte, kojení bývá zpravidla pozastaveno, nachází se v obtížné 
sociální situaci a často se setkává s negativním společenským postojem okolí. Po porodu je 
zapotřebí provést diferenciální diagnostiku, zda se jedná o matku, u které je léčba možná a 
nadějná nebo kdy nejeví o dítě ani případnou léčbu zájem (Preslová & Kalina, 2006).

Při práci se závislými matkami se setkáváme v praxi s řadou předsudků. Jedná se o 
názor, že závislá matka s těhotenstvím automaticky změní svůj postoj k drogám, že 
porodem se vytvoří silný mateřský vztah k dítěti, že tato žena se nebude moci postarat o 
dítě ani v případě abstinence, že pokud není motivována k léčbě, pak nemá žádný vztah 
k dítěti, že děti drogově závislých matek jsou vždy postižené (Preslová & Kalina, 2006).

Existují instituce, dětská centra, která zprostředkují a umožní rodinám a dětem, 
gravidním ženám, kojícím matkám, které se ocitly akutně v tíživé situaci, krátkodobý azyl 
a podpůrnou péči. Azylový pobyt před porodem nabízí matkám, které chtějí své těhotenství 
utajit a uvažují o souhlasu s adopcí dítěte. Matkám nezkušeným, simplexním nebo 
handicapovaným mohou pomoci zacvičit se v péči o dítě. Tento zácvik nabízí též 
adoptivním rodičům či pěstounům. Specifickou skupinou pak jsou těhotné závislé ženy a 
matky. Podle zkušeností se návykové látky týkají všech sociálních vrstev; řada matek by 
zvládla vystudovat střední školu, některé i vysokou.

Tyto matky selhaly z různých důvodů, mezi nejčastější pak patří:

 selhání biologické matčiny rodiny (nezájem rodičů, rodiny, patologický vzorec 
biologické rodiny);
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 odchod jednoho z rodičů, především ve věku dítěte 10–14 let (rozchod, rozvod, 
úmrtí);

 hyperprotektivní výchova rodičů;

 nezvládnutí rodičovství.

Úspěch lze předpokládat v situaci, je-li zaručen kontakt matky a dítěte, dítě je u 
matky na prvním místě, teprve poté následuje partner (otec dítěte). Úspěch lze očekávat u 
matek, které jsou schopné komunikace, spolupracují, dokážou plnit výchovná doporučení a 
jsou schopné sebereflexe a náhledu. Pokud matka v kontaktu upřednostňuje partnera před 
dítětem, jeví se úzdrava nejistá. Výsledek je nejistý také tehdy, jestliže matka nemá 
podporu rodiny, není schopna otevřené komunikace a sebereflexe, nerespektuje jakákoli 
pravidla a doporučení, odmítá spolupráci a nemá zajištěné materiální zázemí. Špatná 
prognóza je u dětí, které žijí v negativním rodinném prostředí se všemi následky 
zdravotními, sociálními a psychosomatickými. Další faktor, který ovlivňuje vývoj dítěte, je 
také genetická výbava rodičů (shodné s problematikou alkoholismu), včetně jejich 
mentálního potenciálu. Základní myšlenkou je poskytnout matce i dítěti akutní následnou 
péči. Zajistit klidné prožití prenatálního a postnatálního období a období šestinedělí, včetně 
adekvátní péče o dítě i matku z pohledu komplexní péče. Cílem je především úzdrava
prostředí, v němž matka žije, její socializace společně s dítětem do společnosti, 
s podmínkou trvalé abstinence. Pokud matka chce být přijata spolu s dítětem do centra, 
musí splnit následující podmínky: abstinovat, projít detoxifikací, nastoupit do některé 
formy terapie drogově závislých, získat doporučení kontaktní osoby, gynekologicko-
porodnického oddělení, OSPODu. Je žádoucí, aby všichni společně ve snaze jí pomoci 
vytvořili pro klientku a její dítě individuální program, který ji vyvede z bludného kruhu 
závislosti. Klinické příznaky jsou u dětí docela nespecifické, část jich prožívá neonatální 
alkoholový syndrom na novorozeneckém oddělení. Děti s tímto syndromem přicházejí do 
centra až za 2 až 3 týdny po narození. K nejčastějším projevům u dětí po přijetí 
z novorozeneckého oddělení patří: irritabilita, třes, neklid přetrvávající až 3 až 6 měsíců, 
vysoce laděný pláč, problémy s tolerancí stravy, méně často tachypnoe, náhlé poruchy 
dýchání. Terapie neonatálního alkoholového syndromu je u všech návykových látek 
podobná. Hovoříme o tzv. “komfortu novorozence, kojence“: pevné balení, poloha 
v závěsu, ticho, klid, šero, šidítko a v krajních případech monitoring vitálních funkcí a 
parametrů vnitřního prostředí. Ošetřující osoba musí dítěti poskytnout zvýšenou péči. 
Farmakoterapie je indikována již na novorozeneckém oddělení a má standardní pravidla. 
Růstová retardace, kterou jsou děti ohroženy v důsledku chronické hypoxie v průběhu 
gravidity, je většinou kompenzována koncem prvního roku věku dítěte. V praxi se 
setkáváme s řadou zdravotně-etických problémů, především v souvislosti s hepatitidou C, a 
to nejen u laické, ale i odborné veřejnosti. Nejčastější obavy veřejnosti, které se týkají této 
hepatitidy u malých kojenců, je vznik cirhosy jater nebo hepatomu za dvacet let, pokud je
hepatitida typu C potvrzena; kontroly do tří let věku u dětí, které mají pozitivní protilátky
proti HCV; možnosti přenosu mikrotraumaty, slinami; chování v širší rodině; malá 
zkušenost s dětskou klientelou; nutnost izolace dítěte; rukavicový režim apod. Podobné 
otázky se objevují i tehdy, má-li matka některou pohlavní nemoc nebo HIV (Lukešová, 
2011).

3.4.1 Sociální dopad těhotenství závislých žen

Závislost matky a často i otce představuje zdravotní, biologické a psychosociální 
riziko pro vyvíjející se plod a pro malé dítě. Matčin primární zájem není o dítě, ale o 
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drogu. Kombinace těchto negativních věcí působí v součinnosti a má devastující vliv na 
zdraví a vývoj dítěte. Expozice drogou během intrauterinního života je pouze jeden z více
rizikových faktorů, které ovlivňují život matky i dítěte. Dalšími faktory jsou pak chronická 
chudoba, špatná výživa, nedostatečná prenatální péče, sexuálně přenosné choroby, domácí 
násilí, zanedbávání a zneužívání dítěte, časté změny bydliště, bezdomovectví, neadekvátní 
bydlení, nezaměstnanost, pobyt ve vězení, nízká vzdělanostní úroveň (Drobná, 2000). 

O významu obou rodičů pro zdárný psychický, fyzický a sociální vývoj dítěte není 
pochyb, ovšem za předpokladu, že dítě vyrůstá v harmonickém milujícím prostředí. Pokud 
dítě vyrůstá v rodině, kde převažují návykové látky, agresivita a konflikty, které k užívání 
návykových látek patří, pak lze očekávat negativní vliv těchto faktorů na další 
psychosociální vývoj dítěte (Kotrbová, 2004). 

Děti narozené závislým matkám jsou ve většině případů matkám odebírány a 
umístěny na základě předběžného opatření buď do ústavní výchovy nebo jsou dány do 
péče rodiny, ze které závislá matka pochází (pokud ovšem rodina projeví o dítě zájem). 
Důvodem odebrání dítěte není braní drogy jako takové, ale celková socio-kulturní situace 
matky, její neschopnost o dítě pečovat (Sedláčková, 2009). 

Především děti matek závislých na drogách, patří do skupiny rizikových dětí 
ohrožených syndromem týraného dítěte (=CAN). Pro novorozence s nízkou porodní váhou 
je požadován pobyt v inkubátoru a dlouhodobá hospitalizace neumožňuje vytvoření vazby 
matky a dítěte. Kojení, které je velmi důležité pro vazbu matky a dítěte, bývá 
kontraindikováno. Dalším problémem, který podporuje CAN syndrom je to, že dítě je 
neklidné a dráždivé. Matku vyrušuje a obtěžuje už jen svými fyziologickými potřebami. 
Přetrvávající dráždivost a nespavost by vyžadovali citlivý a trpělivý přístup ze strany nejen 
matky, ale obou rodičů. Velká část těchto dětí, pro nevhodné podmínky a neschopnost 
rodičů se o dítě postarat, končí v kojeneckých ústavech. Jen malá část těchto dětí se 
dostane do adopce (Drobná, 2000). 

Závislost rodičů se odráží v nestabilitě péče a pravidlech rodinného soužití. Rodina 
se dostává do sociální izolace, celý problém popírá a vztahy mezi jednotlivými členy jsou 
porušeny. Narůstá počet dětí drogově závislých matek a zvyšuje se tak nebezpečí, že při 
neřešení rodinné situace půjdou podobnou cestou jako jejich rodiče. Dětem z těchto rodin 
je nutné věnovat zvýšenou pozornost, protože patří k rizikovým skupinám. Nejde ale 
předem předpokládat problém s drogami v jejich budoucím životě (Salvová, 2009).

4.2 Zdravotní gramotnost

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) znamená zdravotní gramotnost 
kognitivní a sociální dovednosti, které určují motivaci a schopnost jedinců získávat přístup 
ke zdravotním informacím, rozumět jim a využívat je způsobem, který rozvíjí a udržuje 
zdraví. Zdravotně gramotný je tedy ten člověk, který je schopný o svém zdraví 
kvalifikovaně rozhodovat (Holčík, 2010).

Oblasti zdravotní gramotnosti jsou:

1. Oblast podpory zdraví, kompetence životního stylu a péče o prostředí.

2. Oblast prevence nemocí, která zahrnuje nejen prevenci infekcí, neinfekčních 
chorob a úrazů, ale také postoje k medicíně založené na důkazech (Evidence Based 
Medicine).
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3. Oblast zdravotní péče, kompetence ošetřovatelské péče a neodkladné první pomoci.
Pro úspěšné uplatnění zdravotní gramotnosti v každodenním životě lze použít 
algoritmus „Chci – Umím – Mohu“.

Zdraví je jen jedno a nedá se rozdělit do kolonek. To, co je důležité z hlediska 
životosprávy či péče o prostředí, je současně prevence nemocí a naopak. Schopnost poradit 
si sám při řešení běžných zdravotních problémů je zároveň prevence dalšího zhoršení 
choroby. Hranice mezi ošetřovatelskými kompetencemi a kompetencemi neodkladné první 
pomoci je někdy neostrá. Mnoho kompetencí se tak prolíná více oblastmi (Holčík, 2010).

4.2.1 Zdravotní gramotnost těhotných žen

Významnou determinantou zdraví ženy a jejího dítěte je zdravotní gramotnost, 
která by měla být hlavním cílem primární prevence v prenatální péči. Velkou roli v této 
oblasti mají porodní asistentky. Výsledkem zdravotní gramotnosti rodičů je pak zdravý 
způsob jejich života, podporující fyziologický prenatální i postnatální vývoj dítěte. 
Zdravotní negramotnost žen má výrazné důsledky pro zdraví společnosti v podobě 
zdravotních vad, komplikací, obtíží a onemocnění v průběhu těhotenství, porodu i později 
v životě ženy i dítěte, a následně samozřejmě ve zbytečných nákladech vynaložených na 
léčbu. Empirické důkazy z různých studiích prokazují, že nezdravý způsob života a 
rizikové návyky matky/rodičů mohou hrát již prekoncepčně a prenatálně roli v etiologii 
různých poruch zdraví a abnormalit vývoje jedince dlouhodobě postnatálně. Zdravotní 
gramotnost roste se zvyšujícím se stupněm vzdělání a je lepší u žen, které jsou v 
těhotenství v dlouhodobém kontaktu s porodní asistentkou a gynekologem/porodníkem. 
Služeb porodních asistentek však u nás využívá v současné době jen malý počet žen 
(Wilhelmová, 2014).



21

5. Výzkumná část

Součástí diplomové práce je výzkum, který vychází z teoretické části a předchozích 
kapitol. K diplomové práci byla získána data pomocí strukturovaného a 
polostrukturovaného dotazníku. Pro analýzu dat byla užito postupů deskriptivní statistiky.

5.1 Cíle výzkumu a výzkumné otázky

Cílem výzkumu je zjistit informovanost a povědomí žen o ne/užívání návykových 
látek v těhotenství, jejich zdravotní gramotnost v ohledu na své zdraví i zdraví jejich zatím
nenarozeného dítěte. Součástí výzkumu byly tyto výzkumné otázky:

 Byly někdy edukovány svým lékařem (gynekolog/porodník) v rámci prenatální 
poradny o škodlivosti užívání návykových látek v těhotenství?

 Uvažovaly někdy o úplné abstinenci alkoholu v rámci těhotenství?

 Znají rizika postižení plodu při užívání alkoholu?

 Pokud kouří, uvažovaly někdy o tom přestat kouřit v těhotenství?

 Ví, kam se obrátit o pomoc v rámci odvykání kouření?

 Znají rizika postižení plodu při kouření?

5.2 Výzkumný soubor

Základním souborem jsou všechny těhotné ženy docházející do fyziologické 
prenatální poradny ve Fakultní nemocnici v Motole v rámci povinných návštěv při 
předávání do péče spádové porodnice, tedy i ženy v nižším stupni těhotenství např.v rámci 
rizikového těhotenství.

Za 1 měsíc projde těhotenskou poradnou asi 120 – 150 těhotných žen, věkového 
rozmezí 20 – 45 let, různého vzdělání, od základního ukončeného po ženy 
vysokoškolačky.

Výběrový soubor byl složen z těhotných žen, které splňují daná kritéria: těhotné 
ženy v prenatální fyziologické poradně Fakultní nemocnice v Motole, které jsou předávány 
do péče porodnické kliniky od svého obvodního gynekologa tzn. cca od 36. týdne 
gravidity. Klientky byly vybírány metodou záměrného (účelového) výběru dle těchto 
předem stanovených kritérií (Miovský, 2006). Oslovila jsem těhotné ženy v prenatální 
poradně gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice v Motole.

Ve sledovaném souboru 120 těhotných žen, bylo věkové rozmezí od 15 let do 41 let 
a výše (ve věkovém rozmezí 15 – 20 let 5 žen, ve věku 21 – 30 let 36 žen, ve věku 31 – 40 
let 75 žen a 4 ženy byly nad 41 let věku). Vzdělání měly tyto ženy základní, středoškolské 
bez i s maturitou, vyšší až vysokoškolské. Z dotazovaných žen měly 3 základní vzdělání. 
Středoškolské vzdělání bez maturity mělo 6 žen. Středoškolské vzdělání s maturitou mělo 
51 žen. 3 ženy měly vyšší odborné vzdělání a vysokoškolsky vzdělaných bylo 57 žen, tedy 
nejvíce. Dále ženy uváděly svůj rodinný stav od svobodných, vdaných žen k rozvedeným a 
vdově. Z dotazovaných žen bylo 36 svobodných. 69 žen bylo vdaných. Rozvedené ženy 
byly zastoupeny v počtu 14 žen. 1 žena byla vdova. Ženy také odpovídaly na pořadí jejich 
nynější gravidity. V 54 případech odpověděly, že se jedná o první graviditu. Druhé dítě 
čekalo 36 žen. Třetí těhotenství udávalo 21 žen. 7 žen čekalo své čtvrté dítě. Ve 2 
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případech se jednalo o páté těhotenství. Odpovídaly také na pravidelné návštěvy 
v prenatální poradně. Tu navštěvovaly ve 113 případech. 7 žen nenavštěvovalo poradnu 
pravidelně. 

Otázky chodu instituce a vhled do organizačních a pracovních aspektů dané 
problematiky byl usnadněn vzhledem k mé dosavadní praxi na gynekologicko –
porodnické klinice Fakultní nemocnice v Motole, kde pracuji jako porodní asistentka. Byly
zváženy všechny formální i neformální překážky v rámci výzkumu a zpracování dat a 
možných rizik, jak z hlediska samotné instituce, tak i z hlediska klientek. Klíčovou oblastí 
byla také motivace a získání jejich důvěry. Výběr účastníků a sběr dat probíhal tak, aby 
nenarušil chod instituce. 

Každá těhotná žena v 36. týdnu prochází při příchodu do fyziologické prenatální 
poradny přes kartotéku, kde jí v rámci vyplnění ostatních formulářů (důležitých pro jejich 
další péči na porodnické klinice), byl předložen s jejich laskavým svolením a 
dobrovolností se účastnit výzkumu, dotazník, který vyplnila a odevzdala do sběrného boxu 
v těhotenské poradně. Dotazník byl předložen 135 těhotným ženám splňující daná kritéria.

5.3 Metody sběru dat

Data k uvedené problematice byla získávána formou strukturovaného dotazníku 
složeného ze sociodemografických dat (věk, vzdělání, parita, sociální stav), z 
Fagerstrӧmova testu nikotinové závislosti (FTND) (Fagerstrӧm, 1991), který je používán 
jako úvodní diagnostická orientace v kurzech pro odvykání kouření. Je zaměřen na zjištění 
hlavních tendencí ve spotřebě kuřáckých produktů, detekci počátku kouření a zaznamenání 
dřívějších odvykacích pokusů. Dále jsem v dotazníku zahrnula CAGE test 
(Mayfield,1974), na rychlé otestování závislosti na alkoholu, krátký nástroj ukazující na 
problémy s užíváním alkoholu. Dále dotazník obsahoval i sociodemografická data a 
výzkumné otázky. Každé těhotné ženě od 36. týdne, která je předávána do péče porodnické 
kliniky od svého obvodního gynekologa a prochází při příchodu do fyziologické prenatální 
poradny přes kartotéku, kde jí v rámci vyplnění ostatních formulářů (důležitých pro jejich 
další péči na porodnické klinice), byl předložen s jejich laskavým svolením a 
dobrovolností se účastnit výzkumu, dotazník, který vyplnila a odevzdala do sběrného boxu 
v těhotenské poradně. Dotazník byl předložen 135 těhotným ženám.

Sběr dat probíhal od 11. července 2016 do 20. srpna 2016. Dotazníky vyplňovaly 
těhotné ženy celkem bez problému, ochotně, zkrátilo jim to dobu čekání v poradně na 
vyšetření. Celkem bylo vybráno 135 dotazníků, ale použito jich bylo 120. Zbylých 15 
dotazníků nebylo dostatečně vyplněno a byly tedy vyřazeny ze závěrečného hodnocení.
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Při tvorbě otázek dotazníku pro těhotné ženy byly definovány tyto oblasti:

1. oblast – základní údaje (věk, vzdělání, rodinný stav, parita), (otázky č. 1 – 4)

Číslo otázky Znění otázky Typ otázky

1. Váš věk Výběr ze 4 možností

2.
Nejvyšší ukončené 

vzdělání Výběr ze 4 možností

3. Rodinný stav Výběr ze 4 možností

4. Pořadí těhotenství Výběr z 5 možností

2. oblast – otázky vztahující se k těhotenství (důvody případné absence v poradně, 
edukace lékařem o škodlivosti užívání návykových látek v těhotenství), (otázky 
č. 5 – 8)

Číslo otázky Znění otázky Typ otázky

5.
Chodíte pravidelně do prenatální 

poradny? Výběr ze 2 možností

6. Pokud NE, proč? Otevřená otázka

7. Edukace porodníkem Výběr ze 2 možností

8. Pokud NE, odkud máte informace? Otevřená otázka

3. oblast – kouření v těhotenství (znalost rizik a druhy poškození plodu), (otázky 
č. 9 – 13)

Číslo otázky Znění otázky Typ otázky

9.
Kouříte nebo jste kouřila v tomto 

těhotenství? Výběr ze 2 možností

10. Pokud ANO, pak kdy? Výběr z 6 možností

11. Znáte rizika postižení plodu při kouření? Výběr ze 2 možností

12. Můžete je vyjmenovat? Otevřená otázka

13.
Uvažovala jste někdy přestat kouřit v 

těhotenství? Výběr ze 2 možností

4. oblast – Fagerstrӧmův test nikotinové závislosti (Králíková, 2004),(otázky č. 14 
– 19)

Číslo otázky Znění otázky Možnost odpovědi

14.
Jak brzy po probuzení si zapálíte svou první 

cigaretu? Výběr ze 4 možností

15.
Je pro vás obtížné nekouřit v místech, kde 

není kouření dovoleno? Výběr ze 2 možností

16. Kterou cigaretu byste nerada postrádala? Výběr ze 2 možností

17. Kolik cigaret denně kouříte? Výběr ze 4 možností

18. Kouříte častěji během dopoledne? Výběr ze 2 možností

19.
Kouříte, i když jste nemocná a upoutána na 

lůžko? Výběr ze 2 možností
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5. oblast - alkohol v těhotenství (frekvence, konzumace alkoholu, úvahy o 
abstinenci, znalost rizik poškození plodu), (otázky č. 21 – 25)

Číslo otázky Znění otázky Možnost odpovědi

21.
Pijete nebo ještě pila alkohol v tomto 

těhotenství? Výběr ze 2 možností

22. Pokud ANO, kdy? Výběr z 6 možností

23.
Uvažovala jste někdy o úplné abstinenci 

alkoholu v těhotenství? Výběr ze 2 možností

24.
Znáte rizika postižení plodu při užívání 

alkoholu? Výběr ze 2 možností

25. Pokud ANO, jaké? Otevřená otázka

6. oblast – CAGE test (otázky č. 26 – 29)

7.  oblast – zkušenost s jinými návykovými látkami v těhotenství (otázky č. 30 –
31)

Číslo otázky Znění otázky Možnost odpovědi

30.
Máte zkušenost i s jinými návykovými 

látkami v těhotenství? Výběr ze 2 možností

31. Pokud ANO, s jakými? Výběr ze 3 možností

5.4 Metoda zpracování a analýzy dat

Zpracování dat a jejich příprava pro analýzu je podmíněna podobou získaných dat 
ve formě skórů z dotazníkového šetření. Pro kvantitativní analýzu dat bylo využito postupů 
deskriptivní statistiky (poměr věk – vzdělání – vyšší počet kouřících těhotných žen 
s nízkým sociálním statusem a vzděláním, souvislost mezi vzděláním, sociálním statusem a 
případně věkem těhotné v užívání návykových látek v těhotenství).

Kontingenční tabulky jsou dvoudimenzionální tabulky, které vznikly tříděním dvou 
proměnných. Při tvorbě těchto tabulek se předpokládá, že každý jednotlivec může být 
klasifikován podle dvou proměnných (kritérií) A a B. Je také možné zobecnění, kdy je 
jedna proměnná nahrazena různou kombinací několika proměnných a ta pak mívá hodnoty 
reprezentující různé kombinace podle zvoleného výběru (Hendl, 2006).

Číslo otázky Znění otázky Možnost odpovědi

26.
Cítila jste někdy potřebu pití omezit 

/ snížit? Výběr ze 2 možností

27.
Dráždila Vás někdy kritika Vašeho 

pití? Výběr ze 2 možností

28.
Měla jste někdy kvůli alkoholu 

pocity viny? Výběr ze 2 možností

29.
Pila jste někdy po ránu abyste se 

probrala? Výběr ze 2 možností
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5.6 Etické normy

Všechny účastnice byly ústně seznámeny přijímací porodní asistentkou v kartotéce 
gynekologicko-porodnické kliniky s účelem sběru informací, účelem jejich použití a 
způsobem ochrany osobních dat. Tyto informace byly také uvedeny v hlavičce 
anonymního dotazníku. Etická pravidla chránila těhotné ženy, které se zúčastnily
výzkumné činnosti, byla zcela respektována a zohledňována práva účastnic výzkumu, 
jejich právo na informace, na ochranu osobních údajů, právo na soukromí a také právo 
kdykoli odstoupit, dotazník byl zcela anonymní. Účastnice výzkumu byly seznámeny
s dobrovolností zapojit se do výzkumného šetření. Stejně tak byla maximalizována snaha 
ochránit vztahy mezi účastnicemi výzkumu a výzkumníkem samotným (Miovský, 2006).
Získaná data byla použita pouze pro účely diplomové práce.



26

6. Výsledky výzkumu

1. oblast - základní údaje. V této oblasti byly v dotazníku zahrnuty základní anamnestické 
údaje (otázky č. 1 – 4), kde byl zahrnut věk, vzdělání, rodinný stav a parita těhotných žen. 

Tab. č. 1 Kontingenční tabulka porovnávající věk s pořadím gravidity

Věk

Pořadí gravidity 15 - 20 let 21-30 let 31-40 let 41 - více Celkový součet

1. (první) 4 16 32 2 54

2. (druhé) 1 11 24 36

3. (třetí) 6 13 2 21

4. (čtvrté) 3 4 7

5. (páté) 2 2

Celkový součet 5 36 75 4 120

V tabulce č. 1 (graf č. 1) je porovnáván věk s pořadím gravidity. Poprvé byly těhotné 4 
ženy ve věku 15 – 20 let, dále 16 žen ve věku 21 – 30 let, 32 žen ve věku 31 – 40 let a také 
2 ženy ve věku 41 a více let, celkem tedy 54 žen bylo poprvé těhotných. Podruhé byla 
těhotná 1 žena ve věku 15 – 20 let, dále 11 žen ve věku 21 – 30 let, 24 žen ve věku 31 – 40 
let a žádná žena nebyla těhotná podruhé nad 41 let, celkem tedy 36 žen. Potřetí nebyla 
těhotná žádná žena ve věku 15 – 20 let, 6 žen bylo potřetí těhotných ve věku 31 – 40 let a 2 
ženy byly potřetí těhotné nad 41 let, celkem tedy 21 žen. Počtvrté nebyla těhotná žádná 
žena ve věku 15 – 20 let, 3 ženy udávaly čtvrté těhotenství ve věku 21 – 30 let, 4 ženy byly 
těhotné ve věku 31 – 40 let, žádná žena nebyla těhotná počtvrté nad 41 let, celkem tedy 7 
žen. Páté těhotenství neudávala žádná žena ve věku 15 – 20 let, ani ve věku 21 – 30 let, 2 
ženy byly těhotné popáté ve věku 31 – 40 let a žádná žena nebyla těhotná popáté nad 41 
let. Ve sledovaném souboru bylo celkem 5 žen ve věku 15 – 20 let (4 %), 36 žen ve věku 
21 – 30 let (30 %), 75 žen ve věku 31 – 40 let (63 %) a 4 ženy nad 41 let (3 %).

Graf č. 1 Porovnání věku s pořadím gravidity
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Tab č. 2 Kontingenční tabulka porovnávající rodinný stav se vzděláním

Rodinný stav

Vzdělání Rozvedená Svobodná Vdaná Vdova Celkový součet

SŠ bez maturity 1 1 4 6

SŠ s maturitou 4 28 19 51

VŠ 8 4 44 1 57

Vyšší odborné 1 2 3

základní 3 3

Celkový součet 14 36 69 1 120

Z tabulky č. 2 (graf č. 2) vyplývá, že ve sledovaném souboru 120 těhotných žen byly se 
základním vzděláním 3 svobodné ženy. Středoškolské vzdělání bez maturity měla jedna 
svobodná žena, 1 rozvedená a 4 vdané ženy, celkem tedy 6 žen. Středoškolské vzdělání 
s maturitou mělo 28 svobodných žen, 19 vdaných žen a 4 rozvedené ženy, celkem tedy 51 
žen. Vyšší odborné vzdělání měly 2 vdané ženy a jedna rozvedená žena, celkem 3 ženy. 
Vysokoškolské vzdělání měly 4 svobodné ženy, 44 vdaných žen, 8 rozvedených žen a 
jedna ovdovělá žena, celkem 57 žen. V tomto souboru bylo tedy celkem 36 svobodných 
žen (30 %), 69 vdaných žen (57 %), 14 rozvedených žen (12 %) a 1 ovdovělá žena (1 %). 

Graf č. 2 Kontingenční graf porovnávající rodinný stav se vzděláním
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Tab. č. 3 Kontingenční tabulka porovnávající pořadí gravidity s návštěvou prenatální 
poradny

Návštěvy poradny

Pořadí gravidity ne ano Celkový součet

1. (první) 3 51 54

2. (druhá) 2 34 36

3. (třetí) 21 21

4. (čtvrtá) 2 5 7

5. (pátá) 2 2

Celkový součet 7 113 120

V tabulce č. 3, grafu č. 3 je uvedeno, že v prvním těhotenství nechodily do prenatální 
poradny 3 ženy, 51 žen chodilo do poradny pravidelně, celkem 54 žen. V druhém 
těhotenství nechodily do poradny 2 ženy, 34 žen poradnu navštěvovalo. Ve třetím 
těhotenství chodilo do poradny všech 21 žen. Ve čtvrtém těhotenství nechodily do poradny 
2 ženy, 5 žen poradnu navštěvovalo pravidelně. V pátém těhotenství chodily do poradny 2 
ženy. Celkem tedy do poradny chodilo pravidelně 113 žen (94 %), 7 žen pravidelně 
nechodilo (6 %).

Graf č. 3 Kontingenční graf porovnávající pořadí gravidity s návštěvou prenatální poradny
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2. oblast – otázky vztahující se k těhotenství. V této oblasti byly zahrnuty dotazníkové 
položky č. 6 – 8, návštěvy těhotenské poradny, důvody případné absence v poradně, 
edukace lékařem o škodlivosti užívání návykových látek v těhotenství

V dotazníkové položce č. 6 (tab.č. 4, graf č. 4) „Důvody absence v prenatální poradně“
odpovědělo ve sledovaném souboru 120 žen odpovědělo 7 žen, že nechodí do poradny a 
jako důvod, proč tam nechodí, uvedla 1 žena (14 %), že to pro ni není přínosné. Pro 2 ženy 
(29 %) to je zbytečné a 4 ženy (57 %) uvedly, že jim pár kontrol stačí.

Tab.č. 4 „Důvody absence v prenatální poradně“

Důvod absence Absolut. Počet Relativ. počet %

Není to přínosné 1 14 %

Je to zbytečné 2 29 %

Pár kontrol mi stačí 4 57 %

Celkem 7 100 %

Graf č. 4 „Důvody absence v prenatální poradně“
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V dotazníkové položce č. 7 (tab. č. 5, graf č.5) „Edukace lékařem o škodlivosti užívání 
návykových látek“ odpovědělo 48 (40 %) kladně a 72 žen záporně (60 %).

Tab.č.5 „Edukace lékařem o škodlivosti užívání návykových látek“

Edukace lékařem Absolut. Počet Relativ. počet %

ANO 48 40 %

NE 72 60 %

Celkem 120 100 %

Graf č.5 „Edukace lékařem o škodlivosti užívání návykových látek“
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V dotazníkové položce č. 8 (tab. č. 6, graf č. 6) „Pokud jste nebyla edukována lékařem, 
odkud má tedy převážně informace o škodlivosti užívání návykových látek v těhotenství?“
odpovědělo 72 žen (100 %), které na předchozí otázku odpověděly „NE“, že byly 
informovány z jiných zdrojů než lékařem jako erudovaným odborníkem. 10 žen (13 %) 
čerpalo informace z časopisů a knih. 39 žen (53 %) čerpalo informace z internetu. 9 žen 
(12 %) mělo informace z rodiny. 16 žen (22 %) uvedlo jako zdroj informací přátelé a 
kamarádky, Jiný zdroj neuvedla žádná žena (0 %).

Tab.č. 6 „Pokud jste nebyla edukována lékařem, odkud má tedy převážně informace o 
škodlivosti užívání návykových látek v těhotenství?“

Informovace z jiného zdroje Absolut. počet Relativ. počet %

Časopisy, knihy 10 13 %

Internet 39 53 %

Rodina 9 12 %

Přátelé, kamarádky 16 22 %

Jiný zdroj: 0 0 %

Celkem 72 100 %

Graf č. 6 „Pokud jste nebyla edukována lékařem, odkud má tedy převážně informace o 
škodlivosti užívání návykových látek v těhotenství?“
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3. oblast – kouření v těhotenství. Tato oblast zahrnuje dotazníkové položky č. 9 – 13 
(znalost rizik a druhy poškození plodu)

V dotazníkové položce č.9 (tab. č. 7) „Kouříte nebo jste kouřila v tomto těhotenství?“
odpovědělo 15 žen, že kouřily v těhotenství (12 %) a nekouřilo jich 105 (88 %).

Tab.č. 7 „Kouření v tomto těhotenství“

Kouření v těhotenství Absolut. Počet Relativ. počet %

ANO 15 13 %

NE 105 87 %

Celkem 120 100 %

Tab. č. 8 Kontingenční tabulka porovnávající věk těhotné ženy kouřící v graviditě s jejím 
rodinným stavem

Rodinný stav

Věk Svobodná Vdaná Celkový součet

15 - 20 let 3 3

21 - 30 let 1 3 4
31 - 40 let 6 1 7

41 - více let 1 1

Celkový součet 10 5 15

Tabulka č. 8 udává, že mezi těhotnými ženami, které kouřily v těhotenství, byly 3 
svobodné ženy ve věku 15 – 20 let, ve věkovém rozmezí 21 – 30 let byla jedna kouřící 
žena svobodná a 3 ženy byly vdané. Svobodných kouřících žen ve věku 31 – 40 let bylo 6 
a jedna žena byla vdaná. Ve věkovém rozmezí nad 41 let byla jedna kouřící žena 
v těhotenství. Žádná žena v této skupině kouřících těhotných žen nebyla rozvedená ani 
vdova.

V dotazníkové položce č.10 (tab. č. 9) „Jak často kouřila v tomto těhotenství“ se ukázalo, 
že na začátku těhotenství před jeho zjištěním kouřilo 9 žen (60 %). Příležitostně (na 
rodinných oslavách, svatbě) si zakouřily 3 ženy (20 %). 1-2 x týdně nekouřila žádná žena 
(0 %). 2-3 x měsíčně také nekouřila žádná žena (0 %). Denně vykouřily 5-10 cigaret 3 
ženy (20 %). Denně 10 a více cigaret nekouřila žádná žena (0 %).

Tab.č. 9 „Jak často kouřila v tomto těhotenství“

Frekvence kouření Absolut. Počet Relativ. počet %

Pouze na začátku 9 60 %

Příležitostně (oslava, svatba) 3 20 %

1-2 x týdně 0 0 %

2-3 x měsíčně 0 0 %

Denně 5-10 cigaret 3 20 %

Denně 10 a více cigaret 0 0 %

Celkem 15 100 %
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V dotazníkové položce č.11 (tab. č. 10) „ Znalost rizik postižení plodu při kouření“
odpovědělo 99 žen kladně (82 %). Záporně odpovědělo  21 žen (18 %).

Tab.č. 10 „ Znalost rizik postižení plodu při kouření“

Znalost rizik při kouření Absolut. Počet Relativ. počet %

ANO 99 82 %

NE 21 18 %

Celkem 120 100 %

V dotazníkové položce č.12 (tab. č. 11) „Druhy postižení plodu při kouření ženy 
v těhotenství“ (graf č. 10) vyjmenovalo druhy postižení plodu 99 žen (100 %), které na 
předchozí otázku odpověděly „ANO“, že znají druhy postižení plodu při kouření . 57 žen 
(58 %) uvedlo nižší porodní váhu. Předčasný porod uvedlo 10 žen (10 %). 10 žen (10%) 
také uvedlo, že dítě může trpět astmatem. Poškození CNS vyjmenovaly 2 ženy (2 %). 5 
žen (5 %) uvedlo SIDS – syndrom náhlého úmrtí dítěte. Alergii vypsala 1 žena (1 %). 3 
ženy (3 %) uvedly potrat. Hyperaktivní děti uvedly 4 ženy (4 %). 7 žen (7 %) uvedlo 
„návyk na nikotin“.

Tab.č. 11 „Druhy postižení plodu při kouření ženy v těhotenství“

Druhy postižení plodu Absolut. Počet Relativ. počet %

Nižší porodní váha 57 58 %

Předčasný porod 10 10 %

Astma 10 10 %

Poškození CNS 2 2 %

SIDS 5 5 %

Alergie 1 1 %

Potrat 3 3 %

Hyperaktivita 4 4 %

"Návyk na nikotin" 7 7 %

Celkem 99 100 %
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Graf č. 10 „Druhy postižení plodu při kouření ženy v těhotenství“

V dotazníkové položce č. 13 (tab. č. 12) „Úvahy o ukončení kouření v těhotenství“ uvedlo 
z 15 žen (100 %), které kouřily v těhotenství, uvažovalo 12 žen (80 %), že přestanou kouřit 
v těhotenství. 3 ženy (20 %) neuvažovaly vůbec.

Tab.č. 12 „Úvahy o ukončení kouření v těhotenství“

Uvažovala přestat kouřit v těhotenství? Absolut. počet Relativ. počet %

ANO 12 80 %

NE 3 20 %

Celkem 15 100 %
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4. oblast – Fagerstrӧmův test nikotinové závislosti, tato oblast zahrnuje dotazníkové 
položky č. 14 – 19

V dotazníkové položce č. 14 (tab. č. 13) „Zapálení si první cigarety po probuzení“
odpovědělo 0 maminek (0 %) během 5 minut. 3 ženy (20 %) odpověděly, že si zapálí 
cigaretu za 6-30 minut. Za 31 – 60 minut  si zapálí 0 maminek (0 %). 12 žen (80 %) si 
zapálí svou ranní cigaretu až po více jak 60 minutách.

Tab.č. 13 „Zapálení si první cigarety po probuzení“

První cigareta po probuzení Absolut.počet Relativ. počet %

Během 5 minut 0 0 %

Za 6 - 30 minut 3 20 %

Za 31 - 60 minut 0 0 %

Po 60 minutách 12 80 %

Celkem 15 100 %

V dotazníkové položce č. 15 „Je obtížné nekouřit v místnostech, kde je to zakázáno?“
odpovědělo z 15 žen (100 %), které v těhotenství kouřily, by bylo obtížné pro 3 ženy (20 
%) nekouřit tam, kde je to zakázáno. Pro 12 žen (80 %) by to obtížné nebylo (tab. č. 14). 

Tab.č. 14 „Je obtížné nekouřit v místnostech, kde je to zakázáno?“

Je obtížné nekouřit tam, kde je to zakázáno? Absolut.počet Relativ. počet %

ANO 3 20 %

NE 12 80 %

Celkem 15 100 %

V dotazníkové položce č.16 „ Kterou cigaretu byste nerada postrádala?“ odpovědělo z 15 
žen  (100 %), které kouřily v těhotenství, by první ranní cigaretu nerady postrádaly 3 ženy 
(20 %). 12 žen (80 %) by postrádaly jakoukoli jinou (tab. č. 15).

Tab.č. 15 „ Kterou cigaretu byste nerada postrádala?“

Kterou cigaretu byste nerada postrádala? Absolut.počet Relativ. počet %

První ráno 3 20 %

Kteroukoli jinou 12 80 %

Celkem 15 100 %



36

V dotazníkové položce č. 17 „ Kolik cigaret denně kouří?“ uvedlo z 15 žen (100 %), které 
kouřily v těhotenství, uvedlo 15 žen (100 %), že kouří v těhotenství do 10 cigaret. Jinou 
položku z daných možností si žádná žena nevybrala (0 %) (tab. č. 16).

Tab.č. 16 „ Kolik cigaret denně kouří?“

Kolik cigaret denně kouříte? Absolut. počet Relativ. počet %

0 - 10 cigaret 15 100 %

11 - 20 cigaret 0 0 %

21 - 30 cigaret 0 0 %

31 a více cigaret 0 0 %

Celkem 15 100 %

V dotazníkové položce č. 18 „Kouříte častěji, intenzivněji během dopoledne než v jiné 
části dne?“ z 15 žen (100 %), které kouřily v těhotenství, uvedlo 15 žen (100 %), že 
nekouří nejčastěji během dopoledne (tab. č. 17).

Tab.č. 17 „Kouříte častěji, intenzivněji během dopoledne než v jiné části dne?“

Kouříte častěji během dopoledne? Absolut. počet Relativ. počet %

ANO 0 0 %

NE 15 100 %

Celkem 15 100 %

V dotazníkové položce č. 19 „Kouříte když jste nemocná, upoutána na lůžko?“ uvedlo z 15 
žen (100 %), které kouřily v těhotenství, uvedly všechny ženy (100 %), že nekouří, i když 
jsou nemocné a upoutané na lůžko (tab. č. 18).

Tab.č. 18 „Kouříte když jste nemocná, upoutána na lůžko?“

Kouříte ikdyž jste nemocná? Absolut. počet Relativ. počet %

ANO 0 0 %

NE 15 100 %

Celkem 15 100 %

Fagerstrӧmův test nikotinové závislosti (FTND) (Fagerstrӧm, 1991) je používán jako 
úvodní diagnostická orientace v kurzech pro odvykání kouření. Je zaměřen na zjištění 
hlavních tendencí ve spotřebě kuřáckých produktů, detekci počátku kouření a zaznamenání 
dřívějších odvykacích pokusů. Hodnotí se součtem bodů : 0 – 1 bod žádná nebo velmi 
malá závislost, 2 – 4 body střední závislost, 5 – 10 bodů silná závislost. Z uvedených 
možností Fagestörmova dotazníku nikotinové závislosti vyplývá, že ze všech 120 
těhotných žen, z nichž 15 kouřilo v těhotenství, 3 ženy jsou středně závislé na kouření 
tabáku (4 body).
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V dotazníkové položce č. 20 (tab. č. 19) „Víte, kam se obrátit na pomoc v rámci odvykání 
kouření?“ uvádělo z 15 žen (100 %), které kouřily v těhotenství, odpovědělo 12 žen (80 
%), že ví, kde mají hledat pomoc při odvykání kouření. 3 ženy (20 %) neví, kde vyhledat 
pomoc.

Tab.č. 19 „Víte, kam se obrátit na pomoc v rámci odvykání kouření?“

Znalost rizik při kouření Absolut.počet Relativ. počet %

ANO 99 82 %

NE 21 18 %

Celkem 120 100 %
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5. oblast - alkohol v těhotenství. Tato oblast obsahuje dotazníkové položky č. 21 – 25 a 
zahrnuje frekvenci a konzumaci alkoholu, úvahy o abstinenci, znalost rizik poškození 
plodu

V dotazníkové položce č.21 „ Pijete nebo jste pila alkohol (pivo, víno, destilát) v tomto 
těhotenství?“ uvedlo z celkového počtu 120 žen (tab. č. 20), uvedlo 84 žen (70 %), že pili 
nebo pijí alkohol v tomto těhotenství a 36 žen (30 %) nepilo nebo nepije alkohol.

Tab.č. 20 „ Pijete nebo jste pila alkohol (pivo, víno, destilát) v tomto těhotenství?“

Pila alkohol v tomto těhotenství? Absolut.počet Relativ. počet %

ANO 84 70 %

NE 36 30 %

Celkem 120 100 %

Tab. č. 21 Kontingenční tabulka porovnávající ženy, které pily alkohol v těhotenství, jejich 
věk a rodinný stav

rodinný stav

věk rozvedená svobodná vdaná Celkový součet

15 - 20 let 4 4
21 - 30 let 1 10 17 28

31 - 40 let 10 20 17 47

41 - více let 1 1 3 5

Celkový součet 12 35 37 84

Tato tabulka č. 21 (graf č. 15) ukazuje, že z celkového počtu 84 těhotných žen, které 
uvedly, že v těhotenství pily alkohol, jej konzumovaly 4 svobodné ženy ve věku 15 – 20 
let. Ve věkovém rozmezí 21 – 30 let pilo 10 svobodných žen, 17 vdaných žen a 1 
rozvedená. Ve věku 31 – 40 let pilo alkohol v těhotenství 20 svobodných žen, 17 vdaných 
žen a 10 rozvedených žen. Ve věku nad 41 let pila 1 svobodná žena, 3 vdané ženy a 1 
rozvedená žena. 

Graf č. 15 Kontingenční graf porovnávající ženy, které pily alkohol v těhotenství, jejich 
věk a rodinný stav
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V dotazníkové položce č.22 „ Kdy a jak často pila v tomto těhotenství?“ bylo uvedeno, že 
na začátku těhotenství než žena zjistila, že je těhotná, pilo alkohol 12 žen (10 %). 
Příležitostně (na rodinné oslavě nebo svatbě) pilo alkohol 99 žen (82 %). 1 – 2 x týdně si 
dalo alkohol 6 žen (5 %). 2 – 3 x měsíčně pily alkohol 3 ženy (3 %). Denně nepila žádná 
žena (0 %) (tab. č. 22, graf č. 16).

Tab.č. 22 „ Kdy a jak často pila v tomto těhotenství?“

Kdy a jak často pila v těhotenství? Absolut.počet Relativ. počet %
Na začátku těhotenství než zjistila, že je těhotná 12 10 %

Příležitostně (oslava, svatba) 99 82 %

1-2 x týdně 6 5 %

2 - 3 x měsíčně 3 3 %

Denně 0 0 %

Celkem 120 100 %

Graf č. 16 „ Kdy a jak často pila v tomto těhotenství?“

V dotazníkové položce č. 23 „ Úvahy o úplné absenci alkoholu v těhotenství“ uvedlo z 
celkového počtu 120 žen (100 %), že uvažovalo o úplné abstinenci 45 žen (37 %). 75 žen 
(63 %) o abstinenci neuvažovalo (tab. č. 23).

Tab.č.23 „ Úvahy o úplné absenci alkoholu v těhotenství“

Úvahy o úplné abstinenci alkoholu v těhotenství Absolut.počet Relativ. počet %
ANO 45 37 %

NE 75 63 %

Celkem 120 100 %
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V dotazníkové položce č. 24 „Znalost rizik postižení plodu při užívání alkoholu“
odpovědělo z celkového počtu 120 žen (100%) kladně 102 žen (85%), záporně 18 žen 
(15%) (tab. č. 24).

Tab.č. 24 „Znalost rizik postižení plodu při užívání alkoholu“

Znalost rizik postižení plodu při užívání 
alkoholu v těhotenství Absolut.počet Relativ. počet %

ANO 102 85 %

NE 18 15 %

Celkem 120 100 %

V dotazníkové položce č. 25 „Jaké znají rizika postižení plodu při užívání alkoholu?“
uvedlo z celkového počtu 102 těhotných žen, které na předchozí otázku odpověděly, že 
znají rizika postižení plodu při užívání alkoholu v těhotenství, odpovědělo 12 žen (12 %), 
že dítě bude nejspíš hyperaktivní. 58 žen (57 %) uvedlo postižení CNS. 24 žen (23 %) 
uvedlo deformity obličeje. 5 žen (5 %) uvedlo u dětí zpomalený růst a 3 ženy (3 %) 
uvedly, že dítě bývá alergické (tab. č. 25, graf č. 17).

Tab.č. 25 „Jaké znají rizika postižení plodu při užívání alkoholu?“

Rizika postižení plodu při užívání alkoholu Absolut.počet Relativ. počet %

Hyperaktivita 12 12 %

Poškození CNS 58 57 %

Deformity obličeje 24 23 %

Pomalý růst 5 5 %

Alergie 3 3 %

Celkem 102 100 %

Graf č.17 „Jaké znají rizika postižení plodu při užívání alkoholu?“
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6. oblast – CAGE test. V této oblasti byly zahrnuty dotazníkové položky č. 26 – 29 
obsahující otázky na rychlé otestování závislosti na alkoholu

V dotazníkové položce č.26 „Potřeba omezit / snížit pití alkoholu“ odpovědělo z počtu 84 
žen (tab. č. 26), které pily alkohol v těhotenství, 9 žen (11 %) kladně, 75 žen (89 %) 
záporně. 

Tab.č.26 „Potřeba omezit / snížit pití alkoholu“

Potřeba omezit/snížit pití alkoholu v těhotenství Absolut.počet Relativ. počet %
ANO 9 11 %

NE 75 89 %

Celkem 84 100 %

V dotazníkové položce č. 27 „Dráždila Vás někdy kritika Vašeho pití?“ odpovědělo z 
počtu 84 žen (100 %), které pily alkohol v těhotenství, odpovědělo na otázku, zda je 
dráždila kritika jejich pití v těhotenství kladně 6 žen (7 %), záporně 78 žen (93 %) (tab. č 
27).

Tab.č.27 „Dráždila Vás někdy kritika Vašeho pití?“

Kritika pití alkoholu Absolut.počet Relativ. počet %

ANO 6 7 %

NE 78 93 %

Celkem 84 100 %

V dotazníkové položce č. 28 „ Pocity viny kvůli užívání alkoholu“ uvedlo z počtu 84 žen, 
které pily alkohol v těhotenství, odpovědělo na otázku, zda měly pocity viny při pití 
alkoholu v těhotenství kladně 9 žen (11 %), záporně 75 žen (89 %) (tab. č. 28).

Tab.č. 28 „ Pocity viny kvůli užívání alkoholu“

Pocity viny kvůli užívání alkoholu Absolut.počet Relativ. počet %

ANO 9 11 %

NE 75 89 %

Celkem 84 100 %
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V dotazníkové položce č. 29 „Pila jste někdy po ránu, abyste se probrala?“ uvedlo 3 ženy
(4 %) z 84 žen (tab. č. 29) kladně, záporně 81 žen (96 %).

Tab.č. 29 „Pila jste někdy po ránu, abyste se probrala?“

Pila jste po ránu, abyste se probrala Absolut.počet Relativ. počet %

ANO 3 4 %

NE 81 96 %

Celkem 84 100 %

V dotazníku byl zahrnut CAGE test (Mayfield,1974), na rychlé otestování závislosti na 
alkoholu, krátký nástroj ukazující na problémy s užíváním alkoholu.
1 kladná odpověď může být podnětem pro lékařské vyšetření, 2 kladné odpovědi 
v dotazníku znamenají již podezření, že by se mohlo jednat o závislost a 3 – 4 kladné 
odpovědi pak znamenají vysokou pravděpodobnost, že daný člověk už může být na 
alkoholu závislý. 

V tabulce č. 30 lze vidět, že potřebu snížit/omezit alkohol mělo 9 žen, kritika pití 
dráždila 6 žen, pocity viny kvůli alkoholu mělo 9 žen a 3 ženy pily po ránu, aby se 
probraly z celkového počtu 84 žen, které v těhotenství pily alkohol. Naopak 75 žen nemělo 
potřebu omezit nbeo snížit alkohol, 78 žen nedráždila kritika jejich pití alkoholu, 75 žen 
nemělo pocity viny kvůli alkoholu a 81 žen nepila po ránu, aby se probrala.

Tab. č. 30 Tabulka porovnávající hodnoty CAGE testu

Snížit alkohol Kritika pití Pocity viny Pití na probrání se

Ano 9 6 9 3

Ne 75 78 75 81

Celkem 84 84 84 84
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7. oblast – zkušenost s jinými návykovými látkami v těhotenství (otázky č. 30 – 31)

V dotazníkové položce č.30 „ Zkušenost i s jinými návykovými látkami“ odpovědělo 
kladně 28 žen (23 %), záporně 92 žen (77 %) z celkového počtu 120 žen (tab. č. 31).

Tab.č. 31 „ Zkušenost i s jinými návykovými látkami“

Zkušenost i s jinými návykovými látkami Absolut.počet Relativ. počet %
ANO 28 23 %

NE 92 77 %

Celkem 120 100 %

V dotazníkové položce č.31 „Jaké návykové látky jinak ženy užívaly v těhotenství?“
odpovědělo z celkového počtu 28 žen (tab. č. 32, graf č. 18), které užívaly i jiné návykové 
látky v těhotenství, odpovědělo 20 žen (71 %), že užívalo marihuanu. 5 žen (18 %) užívalo 
pervitin a 3 ženy (11 %) uvedly jako jinou možnost lysohlávky, LSD a extázi.

Tab.č. 32 „Jaké návykové látky jinak ženy užívaly v těhotenství?“

Jaké návykové látky ženy užívaly v těhotenství Absolut.počet Relativ. počet %

Marihuana 20 71 %

Pervitin 5 18 %

Jiné: Lysohlávky,LSD,extáze 3 11 %

Celkem 28 100 %

Graf č. 18 „Jaké návykové látky jinak ženy užívaly v těhotenství?“
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7. Souhrn výsledků

Výzkumu se zúčastnilo 120 těhotných žen. 

První oblast ukazuje, že nejvíce rodí ženy mezi 31. - 40. rokem (75 respondentek –
63 %), tedy poukazuje na to, že se hranice pro těhotenství posunuje do vyššího věku. Ihned 
za touto věkovou skupinou jsou ženy 12 - 30 let (36 respondentek – 30 %). Výzkumu se 
účastnilo 57 žen (48 %) s vysokoškolským vzděláním a na druhém místě byly ženy se 
středoškolským vzděláním s maturitou (51 respondentek – 42 %). Překvapilo mě, že 
většina žen byla vdaných (69 respondentek – 57 %). Největší zastoupení měli ženy 
prvorodičky (54 respondentek – 45 %). Průměrně je žena poprvé těhotná plánovaně v cca 
31-35 letech, tedy zabezpečená s racionálním pohledem na život.

V druhé oblasti bylo zjištěno, že převážná většina žen chodí do prenatální poradny 
pravidelně, chrání jak sebe, tak svého nenarozeného potomka (113 respondentek – 94 %). 
Našlo se ale pár žen (6 respondentek – 6 %), které nechodí pravidelně, protože je to pro ně 
zbytečné a pár kontrol jim stačí. Zajímavé zjištění bylo, že bylo lékařem edukováno o 
škodlivosti užívání návykových látek v těhotenství pouze 72 respondentek – 60 %. Proto se 
nabízela další otázka, odkud tedy mají těhotné ženy informace o užívání návykových látek 
v těhotenství. Většina žen (39 respondentek – 53 %) má informace z internetu.

Ve třetí oblasti 88 % žen v těhotenství nekouřila nebo nekouří vůbec. Z 15 žen, 
které kouřily v těhotenství, udávalo 9 žen, že kouřily pouze na začátku těhotenství a pak 
přestaly. Většina žen přestane kouřit v těhotenství sama od sebe, protože jim cigarety 
přestávají „chutnat“. Převážná většina žen (99 respondentek – 82 %) uvedla, že znají rizika 
postižení plodu a uvedly mezi nejčastější druhy postižení nižší porodní váhu, předčasný 
porod a astma. Z 15 žen, které kouřily v těhotenství, uvažovalo přestat 12 respondentek. 

V rámci dotazníku byly zahrnuty otázky z Fagerstormova testu nikotinové 
závislosti. Tyto položky se tedy týkají 15 respondentek, které kouřily v těhotenství. První 
cigaretu si 12 žen (80 %) zapálí až po 60 minutách. Pro 12 žen (80 %) není obtížné kouřit 
tam, kde je to zakázáno. 12 žen (80 %) by nerado postrádalo kteroukoli jinou cigaretu 
během dne než tu ranní. Všech 15 žen (100 %) uvedlo, že kouří do 10 cigaret denně 
(většinou uváděly 5 – 8 cigaret). Žádná žena neuvedla, že kouří častěji během dopoledne a 
také žádná žena nekouří, pokud je nemocná a upoutaná na lůžko. 

V páté oblasti uvedlo 84 žen (70 %), že konzumovaly nebo konzumují alkohol 
v těhotenství. 99 respondentek (82 %) si dalo alkohol pří nějaké příležitosti na rodinné 
oslavě či svatbě. Pouze 45 žen (37 %) uvažovalo o úplné abstinenci alkoholu v těhotenství. 
102 respondentek (85 %) zná rizika postižení plodu při užívání alkoholu v těhotenství.

V rámci dotazníku a šesté oblasti byly zahrnuty otázky CAGE testu. Z 84 žen, které 
konzumovaly alkohol v těhotenství, mělo potřebu snížit nebo omezit pití 75 respondentek 
(89 %). Na otázku, zda je dráždí kritika jejich pití, odpovědělo 78 žen záporně (93 %). 75 
žen (89 %) nemělo pocit viny kvůli užívání alkoholu v těhotenství. 81 respondentek nepilo
po ránu, aby se probralo.

V rámci sedmé oblasti odpovědělo 92 žen (77 %), že nemá zkušenost i s jinými 
návykovými látkami. Naopak 28 žen, které užívaly i návykové látky v těhotenství, pak 
nejčastěji užívalo marihuanu (20 respondentek – 71 %), v 5 případech (18 %) pak pervitin.
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7.1 Konfrontace výsledků s výzkumnými otázkami

Základní výzkumná otázka:

 Byly někdy edukovány svým lékařem (gynekolog/porodník) v rámci 
prenatální poradny o škodlivosti užívání návykových látek v těhotenství?

Těhotné ženy uváděly v dotazníku, že byly poučeny o rizicích a škodlivosti užívání 
návykových látek v těhotenství pouze ve 48 případech (40 %). 72 těhotných žen 
edukováno přímo nebylo, což je velmi zarážející. Předpokládá se, že v dnešní době mají 
ženy možnost získat jakékoli informace v knihách nebo na internetových portálech. 
Nicméně bych si z této informace vzala ponaučení a v rámci gynekologické prohlídky 
v těhotenské poradně apelovala nejen na lékaře samotného, který nemusí mít tolik času na 
jednotlivou pacientku, ale v rámci předporodní přípravy i na porodní asistentku, která 
s ženou může komunikovat nejen v rámci běžných vyšetřeních v poradně, ale také mimo to 
v předporodních kurzech, kterých je nabízen dostatek. 

Z různých výzkumů vyplývá, že i mnohdy malé dávky alkoholu v pravidelných 
přísunech ohrožuje dítě na zdraví víc než si je těhotná žena ochotna připustit. Organismus 
nenarozeného dítěte metabolizuje alkohol jen ztěžka a pomaleji a tím pádem se v jeho 
tělíčku i déle zdrží a napáchá víc škody než u dospělé ženy. Tuto informaci si mnoho žen 
nepřipouští nebo vůbec neví, proto si myslím, že je důležité poukázat na tyto skutečnosti, 
aby se děti žen s volnějším myšlením daly aspoň trošku ovlivnit (Sedláčková, Žižková, 
2007).

Ženy by měly znát důsledky kouření na zdraví dítěte, pokud kouří těhotenství a co 
to s jejich miminkem provádí. Je známo spojení mezi kouřením tabáku a růstovou retardací 
plodu – porodní váha je v průměru o 100 až 300g nižší. Nejen aktivní, ale také pasivní 
kouření a vystavování se tabákovému kouři vede k respiračním potížím u dětí po narození 
(Sedláčková, Žižková, 2007).

 Uvažovaly někdy o úplné abstinenci alkoholu v rámci těhotenství?

Ze 120 žen, které se zúčastnily dotazníkového šetření, odpovědělo, že uvažovalo o 
úplné abstinenci alkoholu v rámci těhotenství pouze 45 žen (37 %). 75 žen (63 %) o 
abstinenci alkoholu v rámci těhotenství neuvažovalo. Je to až na pováženou, proč to tak 
vlastně je a proč se ženy nevzdají alkoholu v těhotenství úplně. Při šetření jsem 
předpokládala spíše převahu kladnějších odpovědí. Jak vyplývá z odpovědi na otázku, 
znají ženy i rizika, kterými je jejich dítě ohroženo, pokud by to pití alkoholku v graviditě 
přeháněly a popíjely nekontrolovaně bez ohledu na jejich „jiný“ stav.

Alkohol jako droga je celospolečensky tolerován. Nabízí se otázka, proč vlastně 
alkohol tolik ženám nevadí, protože je jeho užívání „skryté?“ Abúzus alkoholu právě bývá 
většinou skrytý a projeví se až narozením postiženého dítěte. To už bývá ale mnohdy a
řešení tolik závažného stavu pozdě. Abúzus alkoholu u žen i mužů bývá většinou v nižších 
společenských vrstvách. U žen více zasahuje do reprodukčního věku a z toho pramení 
problémy s tím spojené. Jejich problém bývá skrýván a popíjí o samotě. Dnes není 
výjimkou žena na mateřské dovolené, která holduje alkoholu víc, než je zdrávo, a nezvládá 
následně péči o dítě. Okolí je tato skutečnost ale skrývána. V období těhotenství bývají 
ženy vystaveny většímu tlaku a stresu a alkohol je, jak známo, anxiolytikum, které je 
snadno při ruce. Tyto ženy – matky mívají většinou v anamnéze ztrátu alespoň jednoho 
rodiče v dětství, nadměrnou fyzickou zátěž od dětství do dospělosti, sexuální zneužívání, 
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samy byly mnohdy vystaveny teratogennímu účinku alkoholu již prenatálně (Schmidtová, 
2011).

 Znají rizika postižení plodu při užívání alkoholu?

Těhotné ženy uváděly, že znají rizika postižení plodu při užívání alkoholu 
v těhotenství ve 102 případech (85 %). V 18 případech rizika neznají. Mezi nejčastější 
druhy postižení uváděly poškození CNS (58 žen – 57 %), deformity obličeje (24 žen – 23
%) a hyperaktivitu (12 žen – 12 %). Je tedy zvláštní a k zamyšlení, když znají rizika 
ohrožení zdraví svého dítěte, proč se alkoholu nevzdají úplně. Jestli mají strach ze 
zavrhnutí ostatních např. ve společnosti, stydí se nebo je jim to trapné. Dělají to pro sebe a 
pro své dítě, které jim později jistě poděkuje svým zdravím.

Nejznámější soubor znaků vystihující postižení plodu nazýváme fetální alkoholový 
syndrom. Je prokázáno, že dávky alkoholu na počátku těhotenství mohou způsobit 
postižení plodu natolik, že žena potratí. Děti žen, které jsou vystaveny alkoholu v počátku 
raného vývoje, jsou většinou postiženy v rámci hypoxie mozku postižením CNS, 
mikrocefalií, deformitami obličeje, růstovou retardací a orgánovým postižením 
(Schmidtová, 2011). 

 Pokud kouří, uvažovaly někdy přestat kouřit v těhotenství?

Z 15 žen, které v dotazníkovém šetření uvedly, že kouřily během těhotenství (15 
žen – 100 %), uvedlo 12 (80 %), že uvažovaly o tom, že přestanou kouřit v nynějším 
těhotenství, jen 3 ženy (20 %) by kouřit nepřestaly. Většinou uváděly, že kouří 5-8 cigaret/ 
denně.

Ženy, které kouří v těhotenství, by měly být edukovány zvlášť a měly by znát rizika 
s tím spojená nejen pro dítě, ale i pro ně samotné. Jsou prokázány souvislosti s kouřením a 
častějšími samovolnými potraty, mimoděložními těhotenstvími, případně s růstovou 
retardací, předčasným odtokem plodové vody a tím i předčasným porodem. Děti kuřaček, 
jak již bylo zmíněno výše, mají nižší porodní váhu (Králíková, 2009). 

 Ví, kam se obrátit o pomoc v rámci odvykání kouření?

Z 15 žen (100 %) vědělo 12 (80 %), kam se eventuálně obrátit na pomoc v rámci 
odvykání kouření. 3 ženy (20 %) nevěděly nebo nechtěly vědět a nezajímaly se o možnost 
nekouřit v těhotenství.

Nejen pro těhotné ženy, ale pro celou populaci existují Centra léčby závislosti na 
tabáku. Závislost na tabáku začíná závislostí psychosociální. Je vytvořeno naučené chování 
a ovlivněny receptory v mozku, na které se nikotin váže. Člověk závislý na nikotinu by se 
měl naučené chování přeučit a např. nový den a ranní rituál nahradit něčím příjemnějším. 
Poté přichází abstinenční příznaky - nuda, podrážděnost, špatná nálada, poruchy spánku, 
nechuť k jídlu. Nikotin lze tedy do těla dopravit jinou cestou ve formě náplastí, žvýkaček, 
pomocí inhalátoru nebo sublinguální tabletou. Takto se dá zabránit jen abstinenčním 
příznakům. Samotnou závislost náhražky nikotinu neléčí. 

 Znají rizika postižení plodu při kouření?

Ze všech žen, které se účastnily dotazníkového šetření, odpovědělo 99 (82 %), že 
znají rizika postižení plodu, pokud v těhotenství kouří a jen 21 žen (18 %) uvedlo, že rizika 
neznají. Mezi druhy postižení plodu ovlivněného kouřením matky v těhotenství uvedlo 57 
žen nižší porodní váhu (58 %), předčasný porod (10 žen – 10 %) a astma (10 žen – 10 %).
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Děti kuřaček jsou častěji ohroženy syndromem náhlého úmrtí dítěte, a to až do půl 
roku věku. Tam, kde je aspoň jeden rodič kuřákem a dítě je vystaveno cigaretovému kouři,
je pak dítě náchylnější i k respiračním onemocněním (astmatu), alergiím, atopickým 
projevům. Tyto děti se rodí hypotrofické, s porodní váhou nižší o 100 – 300 g. Hlavní 
příčinou je špatné okysličení tkání během intrauterinního vývoje a tím vznik chronické 
hypoxie, následně i hypotrofie (Gregor, 2016) . 
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8. Diskuze 

Výzkumné šetření vedlo ke zjištění, že v těhotenství nyní kouří 12 % žen s tím, že 
denně vykouří 5 – 10 cigaret. Králíková uvádí, že po celou dobu těhotenství kouří v ČR 
přibližně 13 % žen. Kouření je pro plod devastující s ohledem na množství toxických a 
mutagenních látek obsažených v cigaretovém kouři. Někdy se ženě – kuřačce narodí dítě 
závislé na nikotinu, a protože jsou tyto děti velmi plačtivé, mnohdy jim pomůže až 
nikotinová náplast. Ideálním stavem je přestat kouřit již rok před plánovaným otěhotněním. 
A netýká se to jen ženy, ale i jejího partnera. Pokud už ale kuřačka otěhotní, měla by 
přestat co nejdříve, pokud možno tak, aby už ve třetím měsíci nekouřila vůbec a ani 
neužívala nikotinové preparáty (Králíková, 2008). Žen kuřaček obecně přibývá a přibývá i 
onemocnění, která souvisí s kouřením. Varující je karcinom prsu, který souvisí s kouřením 
a karcinomem plic. Kouření je spouštěč i u jiných nádorových onemocnění (Skříčková, 
Šandor, 2016)

Těhotné ženy byly edukovány lékařem o škodlivosti návykových látek 
v těhotenství, zahrnující kouření tabáku a alkohol pouze ve 40 %. Ženy, které 
gynekologem nebyly informovány, pak uváděly, že dostaly informace z jiných zdrojů, 
především z internetu a to v 53 %. Je známo, že ženy kuřačky mají také potíže s početím. 
Mladé dívky si většinou myslí, že postačí přestat kouřit, až se jim bude chtít. Ale plánování 
prvního těhotenství se posunuje až k 30 letům a to už může být žena závislá spoustu let. 
Pak je rozhodnutí nekouřit těžké. S informovaností či edukací si lékaři příliš hlavu 
nelámou, předpokládají, že informace jsou snadno dohledatelné a že jsou ženy vzdělané a 
vědomě svému dítěti neubližují. Samotné těhotenství a kojení je pro většinu žen motivací 
k tomu, aby s kouřením tabáku přestaly. Podle Šandora proběhly u nás i v zahraničí
výzkumy, jak často se lékaři ptají na kuřáctví svých pacientů a výsledek byl pouze v 30 % 
případů. Tato informace ale patří do základních anamnestických údajů a pacientovi je 
poskytnuta krátká intervence s doporučením zanechat kouření (Skříčková, Šandor, 2016). 

Těhotné ženy znaly v 82 % rizika poškození plodu při kouření tabáku. Jako 
nejčastější druh poškození plodu uvedly nižší porodní váhu (58 %), astma (10 %) a 
předčasný porod (10 %). Kouření působí na více úrovních. Kuřačka způsobí nenarozenému 
dítěti hypoxiinedostatečné okysličení tkání, ovlivňuje tím i funkce dělohy a placenty, která 
má sklon k degenerativním změnám, chronické hypoxii a také špatné výživě. Nedostatečné 
prokrvení mozku vede k jeho vývojovým poruchám a tím má za následek snížený intelekt. 
Kouření tabáku ovlivňuje tedy citlivé vyvíjející se tkáně dítěte a rodí se většinou s nižší 
porodní váhou. Co se týče kouření v raném šestinedělí a kojení, pak dítě může prs matky
kvůli přestupu nikotinu do mléka prs matky odmítat. Toxicky působí i kouř z cigaret, které 
dítě při kojení z matky cítí a musí ho dýchat. Je tedy prokázán vliv kouření na plod i na 
narozené dítě a přitom 37 % žen má kuřáckou anamnézu (kouřilo před početím) a celé 
těhotenství kouří přibližně 12 % (Skříčková, Šandor, 2016).

80 % klientek ví, kde hledat pomoc při odvykání kouření. Existuje společnost pro 
léčbu závislosti na tabáku, která sdružuje lékaře a zdravotníky, zabývající se léčbou 
závislosti na tabáku. V souladu s doporučeními by léčba měla zahrnovat krátkou 
intervenci, intenzivní léčbu a telefonní linku pro odvykání kouření. Společnost se snaží 
medializovat, že kouření je u nás příčinou 1/5 úmrtí a většina kuřáků (7 – 8 z 10) by si 
zvolila raději nekouřit. Podporuje kontroly tabáku, aby např. děti nezačínaly kouřit 
v raném věku, zvýšení daní a obrázková a zdravotní varování na krabičkách cigaret. 
Důležitá je také farmakoekonomika – léčba závislosti na tabáku vychází přibližně na 300 
eur na osobu a rok. Při odvykání kouření s pomocí odborníka se úspěšnost léčby pohybuje 



49

kolem 25 % (SLZT, 2011, Skříčková, Šandor, 2016 ). Od září 2016 jsou tabákové výrobky
opatřeny zdravotním varováním (obrázky, které znázorňují onemocnění a jiné negativní 
dopady kouření) a kontaktem na Národní stránky pro podporu odvykání kouření 
www.koureni-zabiji.cz, nově je také v provozu rovněž Národní linka pro odvykání kouření 
800 35 00 00 (Mravčík, 2016).

Zajímavým zjištěním je, že mezi těhotnými ženami, které udávaly, že kouřily 
v těhotenství, byly 3 svobodné ženy ve věku 15 – 20 let, 6 svobodných žen ve věku 31 –
40 let, žádná žena ale nebyla rozvedená ani vdova. Šandor uvádí, že přestat kouřit je těžké, 
daný člověk by měl být rozhodnutý na 100 % a je potřeba velká míra motivace. 
Doporučuje udělat si orientační test nikotinové závislosti. Ve výzkumném šetření bylo 
zjištěno, že z 15 žen, které kouřily  v těhotenství, bylo dle FTND závislých středně 20 % (3 
ženy) (Skříčková, Šandor, 2016). 

Alkohol v těhotenství uvádělo 82 % těhotných žen, většina z nich jej pila 
příležitostně na oslavě nebo svatbě, dále uváděly ženu v 10 % možnost, kdy ještě nevěděly, 
že jsou těhotné. A úvahy o úplné abstinenci mělo jen 37 % těhotných žen. Přitom znalost 
rizik poškození plodu při užívání alkoholu v těhotenství uvedlo 85 % žen a jako nejčastější 
druh poškození uvedlo poškození CNS v 57 %. Schmidtová uvádí, že abúzus alkoholu se 
posouvá do nižších sociálních vrstev a je doménou jak mužů, tak i žen, u nichž má vliv na 
reprodukční zdraví a souvisí i s problémovým pitím v těhotenství. Jednou ze základních 
charakteristik je, že tyto ženy svůj problém skrývají a pijí o samotě doma. Pokud tato žena 
otěhotní a v pití pokračuje, přijde se na to většinou pozdě, po narození postiženého dítěte. 
Abnormální chování matky souvisí s celou škálou sociálních fyzických a emocionálních 
faktorů. Má na něj také vliv její osobnost, traumata z dětství a dospívání a jiné dědičné 
vlivy V roce 2001 byly vydány „Australian alcohol guidelines“ prosazující abstinenci 
alkoholu u žen v těhotenství, zahrnující i znalost rizik postižení plodu při konzumaci 
alkoholu v těhotenství. Vzhledem k tomu, že spotřeba alkoholu roste a problémové pití se 
posouvá do nižších věkových kategorií, lze očekávat větší výskyt dětí s diagnózami FAS, 
FAE (Schmidtová, 2011).

S jinými návykovými látkami v těhotenství mělo zkušenost 23 % těhotných žen a 
nejčastěji udávaly v 71 % zkušenost s marihuanou a v 18 % s pervitinem. Starší výzkumy 
v USA uvádí, že byly zkoumány a porovnávány jednoleté děti, jejichž matky ne/užívaly
marihuanu v těhotenství. Mezi těmito dětmi nebyly pozorovány větší rozdíly. Přesto se 
objevují tvrzení, že konopí v těhotenství škodí. V porovnávacím přehledu výsledků 
projektu z Kanady z roku 2005 Neurosience and Behavioral reviews se uvádí, že se jedná o 
zanedbatelný vliv na rozpoznávací schopnosti a zdravý vývoj dítěte, které se spíše projeví 
u dětí, které byly vystaveny nejen konopí, ale jejichž matka užívala také alkohol či tabák. 
Dnes jsou známy jiné efektivnější způsoby, jak přijímat látky z konopí ve formě jídla, 
tinktur a výtažků (Russo, 2002, Hurýsek, 2014). Užívání marihuany je ve většině případů 
nepravidelné, spíše se objevuje rekreačně než každodenně. Incidence v populaci těhotných 
žen se pohybuje od 2 – 12%. Aplikace je neriziková z hlediska přenosu infekčních 
onemocnění. Spolupráce v prenatální poradně bývá zpravidla dobrá. Vliv marihuany na 
plod je závislý na dávce, při chronickém užívání je prokázána nižší váhový přírůstek u 
nastávající matky a také intrauterinní retardace plodu. Plody jsou pak po porodu 
hypotonické, s omezenými reakcemi na stimulaci. Děti uživatelek marihuany mívají 
poruchy zraku (sníženou odpověď na osvit), prodloužený Morův reflex a tremor (Národní 
monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost, 2007). Nejčastěji užívanou 
nelegální drogou jsou v ČR dlouhodobě konopné látky. Dospělá populace je někdy 
v životě vyzkoušela přibližně v ¼, v posledních 12 měsících asi 1/10 a v posledních 30 
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dnech asi 3%. Ovšem míra životních zkušeností s dalšími nelegálními drogami je v nynější 
době na výrazně nižší úrovni (Mravčík, 2016).

. 8.1 Obecné a metodologické poznámky

Základním cílem diplomové práce bylo zjistit informovanost a povědomí těhotných 
žen o ne/užívání návykových látek v těhotenství, jejich zdravotní gramotnost v ohledu na 
své zdraví i zdraví jejich ještě nenarozeného potomka.

Prvotním záměrem výzkumu bylo zařazení alespoň 130 respondentek. Nakonec se
výzkumného šetření zúčastnilo 135 těhotných žen, které splňovaly kritéria výzkumu, ale 
hodnotitelných dotazníků bylo získáno 120. Soubor respondentek byl limitován kritérii : 
těhotné ženy ve fyziologické prenatální poradně od 36. týdne gravidity. 

V rámci metody sběru dat byl u této skupiny využit polostrukturovaný dotazník 
složený z následujících položek: sociodemografická data, otázky vztahující se 
k těhotenství, kouření v těhotenství, Fagerstormův test nikotinové závislosti, alkohol 
v těhotenství, CAGE test a zkušenost i s jinými návykovými látkami v těhotenství.

Ve výzkumné části diplomové práce byla pro sběr dat využita metoda 
polostrukturovaného dotazníku. Respondentky vyplnily dotazníky ochotně, otevřeně, 
vyplňování i uvítaly, zkrátilo jim to dobu čekání na vyšetření u lékaře. 

Mezi možné limity práce by patřila neúplnost nebo zkreslení poznatků v důsledku 
obav těhotných žen z možného postihu, i když byl dotazník zcela anonymní, nicméně i 
přes to se ženy ochotně zapojily do výzkumného šetření. Dalším limitem může být profesní 
zařazení autorky diplomové práce a tím i podoba výzkumu, výběr respondentek a také 
výběr a postavení výzkumných otázek.

8.2 Metodologické limity výzkumu

Výběr respondentů probíhal formou záměrného (účelového) výběru, kdy byly 
osloveny těhotné ženy dle předem daných kritérií (těhotné ženy ve fyziologické poradně od 
36. týdne gravidity). Výsledky proto nemohou zahrnout všechny těhotné ženy a 
prezentovat obecně jejich názory. I přesto mohou být výsledky „vodítkem“, na co se ve své 
praxi mohu dále zaměřit a kde jsou trhliny, které by pak mohly pomoci edukovat tyto ženy 
již v prenatální poradně, a vyvarovat se tak rizikům spojeným s postižením dětí v rámci 
užívání návykových látek, případně předcházet odvykacím stavům. 

Míru rizika představovala i neúplnost nebo zkreslení získaných poznatků 
v důsledku obav účastníků výzkumu z možného postihu. To mohlo vést k tomu, že 
účastnice výzkumu nemusely na všechny otázky odpovědět pravdivě a mohly se ukázat 
určité rezervy a skrýt tak odpovědi pro účel výzkumu. Celkem bylo vybráno 135 
dotazníků, ale použito jich bylo 120. Zbylých 15 dotazníků nebylo dostatečně vyplněno a 
byly tedy vyřazeny ze závěrečného hodnocení.
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9. Závěr

Užívání všech typů návykových látek zahrnující alkohol, tabák, konopné látky 
může mít na průběh těhotenství nežádoucí účinky. Hlavně v důsledku toho, že většina 
těchto látek přechází volně přes placentární bariéru do těla dítěte a ohrožuje jeho zdravý 
vývoj. Obdobně je tomu tak i u kojící ženy, kdy se tyto látky dostávají do novorozence při 
kojení. Užívání drog se netýká jen samotné uživatelsky a jejího dítěte, ale je to také 
komplex, na němž se podílí odborníci z řad lékařů, psychologů, sociálních pracovníků, 
právníků.

Z výzkumného šetření vyplývá, že těhotné ženy jsou dostatečně informované o 
rizicích a škodlivosti užívání návykových látek v těhotenství, na druhou stranu je ale 
s podivem, že ne každá žena si v rámci těhotenství dokáže odepřít skleničku alkoholu nebo 
cigaretu, ač ví, že by neměla, že to plodu škodí a v určité míře jej i poškozuje. Ze 
získaných poznatků vyplývá, že by se mělo více dbát na edukaci nastávajících matek a 
připomínat, jaké škody na svém dítěti mohou napáchat už v ordinaci pečujícího 
gynekologa formou psychoprofylaxe buď jím samotným nebo porodní asistentkou. Je 
rozdíl mezi ženou, která se snaží neúspěšně otěhotnět několik let a podstoupí pro to různé 
cesty, aby měla alespoň jedno dítě, a ženou kuřačkou nebo alkoholičkou, která otěhotní bez 
problému. Tyto dvě ženy by si v pohledech a názorech na zdraví v těhotenství a užívání 
alkoholu a kouření cigaret asi nerozuměly. To jsou ale dvě odvrácené strany problému.

V praxi koluje názor, že závislé ženy nemohou otěhotnět, ale není tomu vždy tak. 
Pokud tato žena otěhotní, měla by co nejdříve docházet do těhotenské poradny, což se děje
málokdy. Dělá to nejen kvůli sobě, ale hlavně kvůli nenarozenému dítěti. Podle svého 
zodpovědného přístupu k těhotenství bude posléze vnímána nejen personálem porodnice,
ale také později sociální pracovnicí. Tato žena by měla svoji situaci probrat s odborníkem
z pomáhajících služeb a zásadně změnit svůj dosavadní život. 

Z praxe vím, že některé ženy jsou tohoto přístupu schopny. Jiné nad tím mávnou 
rukou, nějak bylo a nějak bude. Roli hraje i to, ve kterém týdnu těhotenství zjistí. Pokud 
dítě nechce a na přerušení, interrupci, pak ji mohou být nabídnuty další možnosti, řešení 
(adopce, pěstounská péče, anonymní porody). Těhotné ženy by o sebe měly pečovat, snažit 
se pravidelně jíst, udržovat základní hygienické návyky, odpočívat. Je samozřejmostí 
neužívat drogy ani alkohol, ale pokud už se tak děje, mělo by se jednat o bezpečné užívání. 
Pokusy o abstinování či vysazení návykové látky by měly být vždy konzultovány 
s odborníkem.

Výsledky této diplomové práce není možné aplikovat na celou veřejnost a všechny 
těhotné ženy, je to jen několik málo žen, které se podělily o svůj názor a pohled na tuto 
problematiku. Do své praxe si mohu přenést některé poznatky, ale vždy s mírou a 
respektem k těhotné ženě mohu apelovat na její zdraví i zdraví jejího dítěte. Edukovat 
v rámci prenatální poradny, průběžně po dobu jejího těhotenství ji citlivě informovat. 
Z výzkumu například vyplynulo, že ač ženy znají rizika a druhy postižení plodu užíváním 
alkoholu či tabáku, mnohdy si danou látku neodepřou. Pro ně je např. alkohol menší 
hrozbou než cigarety, přitom oboje má svá rizika. Je zajímavé, že ženy tolik neřeší, jaké 
důsledky bude mít její chování pro dítě do budoucna, např. poruchy chování či myšlení 
(dyslexie, dysgrafie).
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Tato diplomová práce mapuje pouze úzkou část populace, nelze ji aplikovat na 
všechny těhotné ženy, nicméně některé poznatky pro praxi jsou jistě přínosné. Bylo velmi 
zajímavé získat názory žen stran tohoto problému. 
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11. Přílohy

Příloha 1 – Dotazník
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Příloha 1 – Dotazník

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

1. lékařská fakulta

Vážená nastávající maminko,

jsem studentkou navazujícího magisterského oboru „Adiktologie“ . Ráda bych Vás 

požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který bude součástí mé diplomové práce na 

téma     „Návykové látky v těhotenství (alkohol, tabák)“ Dotazník je určen těhotným ženám, 

které přichází do péče porodnice od svého obvodního gynekologa .

Veškeré informace jsou anonymní, neuvádějte prosím své jméno. Vybrané výsledky 

dotazníku budou prezentovány v praktické části mé diplomové práce, která bude 

k dispozici v archivu závěrečných prací Univerzity Karlovy v Praze. Předem Vám děkuji 

za spolupráci.

Bc. Olga Jakubíková, DiS.

1.Váš věk

o 15 – 20

o 21 – 30

o 31 – 40

o 41 -

2. Nejvyšší ukončené vzdělání

o Základní

o Středoškolské bez maturity

o Středoškolské s maturitou

o Vysokoškolské
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3. Rodinný stav

o Svobodná

o Vdaná

o Rozvedená

o Vdova

4. Toto těhotenství je Vaše

o První

o Druhé

o Třetí

o Čtvrté

o Páté

5. Chodíte pravidelně do prenatální (těhotenské) poradny?

o Ano 

o Ne

6. Pokud NE, proč?

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

7. Byla jste někdy edukována/informována svým lékařem (gynekolog/porodník) v rámci 

prenatální (těhotenské) poradny o škodlivosti užívání návykových látek v těhotenství?

o Ano

o Ne

8. Pokud NE, odkud máte převážně tedy informace o škodlivosti užívání návykových látek 

v těhotenství?

o Časopisy, knihy

o Internet

o Rodina

o Přátelé, kamarádky
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9. Kouříte nebo jste kouřila v tomto těhotenství?

o Ano 

o Ne

10. Pokud ANO, uveďte:

o začátku těhotenství než jsem zjistila, že jsem těhotná

o příležitostně (rodinná oslava, svatba,…)

o 1 – 2 x týdně

o 2 – 3 x měsíčně

o Denně 5 – 10 cigaret

o Denně 10 a více cigaret

11. Znáte rizika postižení plodu při kouření?

o Ano 

o Ne

12. Můžete je eventuálně vyjmenovat?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

13. Pokud kouříte, uvažovala jste někdy přestat kouřit v těhotenství?

o Ano

o Ne

14. Jak brzy po probuzení si zapálíte svou první cigaretu?

o Během 5 minut

o Za 6- 30 minut

o Za 31 – 60 minut

o Po 60 minutách
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15. Je pro vás obtížné nekouřit v místech, kde není kouření dovoleno?

o Ano

o Ne

16. Kterou cigaretu byste nerada postrádala?

o První ráno

o Kteroukoli jinou

17. Kolik cigaret denně kouříte?

o 0 – 10

o 11 - 20

o 21 – 30

o 31 a více

18. Kouříte častěji, intenzivněji během dopoledne než v jiné části dne?

o Ano

o Ne

19. Kouříte, i když jste nemocná, upoutána na lůžko?

o Ano

o Ne

20. Víte, kam se event. obrátit na pomoc v rámci odvykání kouření?

o Ano

o Ne

21. Pijete nebo jste pila alkohol (pivo, víno, destilát) v tomto těhotenství?

o Ano

o Ne
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22. Pokud ANO, uveďte :

o začátku těhotenství než jsem zjistila, že jsem těhotná

o příležitostně (rodinná oslava, svatba,…)

o 1 – 2 x týdně

o 2 – 3 x měsíčně

o Denně

23. Uvažovala jste někdy o úplné abstinenci alkoholu v rámci těhotenství?

o Ano

o Ne

24. Znáte rizika postižení plodu při užívání alkoholu?

o Ano

o Ne

25. Pokud ANO, jaké?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

26. Cítila jste někdy potřebu Vaše pití alkoholu omezit / snížit?

o Ano

o Ne

27. Dráždila Vás někdy kritika Vašeho pití?

o Ano

o Ne

28. Měla jste někdy kvůli alkoholu pocity viny?

o Ano

o Ne
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29. Pila jste někdy po ránu, abyste se probrala?

o Ano

o Ne

30. Máte zkušenost i s jinými návykovými látkami v těhotenství? (marihuana, pervitin,…)

o Ano

o Ne

31. Pokud ANO, s jakými?

o Marihuana

o Pervitin

o Jiné: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Velmi Vám děkuji za spolupráci.
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Příloha 2 – Fetální alkoholový syndrom (FAS)

(Kellerman, T. (2015) – http://www.come-over.to/FAS/fasbabyface.jpg, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4847497)

(Vavřinková, B., Binder, T. (2006). Návykové látky v těhotenství. Praha: Triton.)

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4847497

