
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 

 

 

Studijní program: Specializace ve zdravotnictví N5345 

Studijní obor: Intenzivní péče MIP 5345T024 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bc. Tereza Morávková 

 

 
Psychická podpora a komunikace s rodinou novorozence na ARO/JIP 

 

Psychological support and communication with family on newborn 

resuscitation, ICU 

 

 

 

 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

Vedoucí diplomové práce: PhDr. Alena Mellanová, CSc. 
 

 

 
 

Praha 

 



ABSTRAKT 

 

Tato práce je teoreticko empirická a je zaměřena na psychickou podporu a komunikaci 

s rodiči, kteří mají novorozence na oddělení ARO nebo JIP. Věnuje se přístupu zdravotníků 

k těmto rodičům, a to především psychické podpoře spočívající v dostatečné a adekvátní 

komunikaci. 

Teoretická část začíná klasifikací novorozenců. Dále jsou popsány důvody pro 

intenzivní péči novorozenců a samotná péče o předčasně narozené děti. Následně jsou 

uvedeny psychické změny, ke kterým u rodičů hospitalizovaného novorozence na ARO nebo 

JIP dochází. V této kapitole je popsána i obecná charakteristika strachu a úzkosti. V další části 

jsou popsány důvody, možné projevy a následky prožívání strachu a úzkosti rodin, jejich 

individuální rozdíly a možný vliv na péči o novorozence a přístup ke zdravotnickému 

personálu. V další kapitole jsou uvedeny zásady komunikace s rodinou novorozenců na 

ARO/JIP. Jsou zde zmíněny jak komunikační prostředky, tak konflikty při komunikaci, ke 

kterým může dojít. Ke konci teoretické části je kapitola o vzdělávání sester, kde jsou zahrnuty 

zvláštnosti práce sester na ARO a JIP a jejich profesionální chování. Teoretická část je 

zakončena kapitolou o etických problémech v neonatologii. Jsou zde zahrnuty nejčastější 

etické problémy a krátce jsou popsány i etické kodexy vztahující se k této problematice. 

 Výzkumná část této diplomové práce byla zaměřena na zjištění, do jaké míry prožívají 

rodiče strach a úzkost o své dítě. Zjišťovali jsme, zda existují nějaké závislosti v prožívání 

strachu a úzkosti u rodičů a zda je možné předem odhadnout, kteří rodiče budou tyto pocity 

více prožívat. Pokusili jsme se zjistit, co pomáhá rodičům tyto negativní emoce odstranit nebo 

mírnit a zda je tedy možné těmto pocitům. Dále jsme zjišťovali, jakým způsobem zdravotničtí 

pracovníci komunikují s rodiči novorozenců a zda tento přístup je vhodný, či existuje jiný, 

lepší způsob, či metoda, jak k těmto rodičům přistupovat, komunikovat s nimi a psychicky je 

podporovat, aby tuto těžkou situaci, kdy mají dítě ve vážném stavu, zvládali co nejlépe. 
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