
 
 

Příloha A Žádost o provedení výzkumného šetření 

 

 

 



 
 

Příloha B Dotazník pro rodiče 

DOTAZNÍK: 

Vážené maminky, vážení tatínkové, 
jmenuji se Monika Stránská a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského oboru Všeobecná sestra 
na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. K úspěšnému zakončení svého studia potřebuji 
obhájit bakalářskou práci, která se zabývá pocity a prožíváním rodičů nedonošených dětí. 
Z důvodu zjištění potřebných údajů bych Vás ráda požádala o vyplnění dotazníku. 
Prosím o přečtení každé položky a pravdivé zakroužkování odpovědi, se kterou se nejvíce 
ztotožňujete, popřípadě o co nejpřesnější popsání Vašich pocitů. 
Ubezpečuji Vás, že dotazník je anonymní a výsledky budou použity pouze pro vypracování mé 
bakalářské práce a nebude jich zneužito. 
Předpokládaný čas k vyplnění dotazníku je asi 15 min. 
Předem Vám děkuji za spolupráci.                                                                                   Monika Stránská                                                         
 
1. Pohlaví: 
     a) žena 
     b) muž 
 
2. V jakém týdnu těhotenství se Vaše dítě narodilo? 
    a) ve 30. - 32. týdnu těhotenství 
    b) ve 28. - 29. týdnu těhotenství 
    c) ve 26. - 27. týdnu těhotenství  
    d) dříve než ve 26. týdnu těhotenství 
 
3. Jaké u Vás převažovaly pocity, když jste poprvé spatřil (a) své dítě? 
    a) je tak malinký (á), a přitom tak krásný (á), měl (a) jsem pocity štěstí 
    b) byl (a) jsem v šoku, nikdy jsem tak malé dítě neviděl (a), bál (a) jsem se ho i dotknout 
    c) bylo mi ho líto, že je tak bezbranné a napojené na přístroje 
    d) jiné (prosím, uveďte jaké) …………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Jak byste popsal (a) svůj současný psychický stav? 
    a) mám pocity viny z předčasného porodu 
    b) jsem neustále ve stresu, stále mám obrovský strach o své dítě 
    c) snažím se myslet pozitivně a těším se ze svého dítěte 
    d) jinak (prosím, uveďte) …………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 



 
 

5. Změnil se váš vztah s manželem (kou) / partnerem (kou)? 
    a) držíme více při sobě 
    b) je to těžké pro nás pro oba, partner (ka) nechápe mé pocity 
    c) nezměnil se 
 
6. Kdo nebo co Vám nejvíce pomáhá při zvládání tohoto psychicky náročného období? 
    (možné zaškrtnout více odpovědí) 
    a) partner (ka) 
    b) rodiče 
    c) odborník – psycholog, psychiatr 
    d) přátelé 
    e) lékaři, sestry na oddělení 
    f) odvedení pozornosti na práci 
    g) beru léky na uklidnění 
    h) jiné (prosím, uveďte) ……………………………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
7. Jak vnímáte prostředí oddělení nedonošených dětí? 
    a) oddělení na mě působí příjemně, profesionálně 
    b) pociťuji úzkost, všude je spousta přístrojů 
    c) nevnímám okolí, soustředím se pouze na své dítě 
    d) necítím se tu dobře (uveďte důvod, proč) …………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. Co vnímáte jako největší pozitivum na oddělení nedonošených dětí? 
    a) vysoce profesionální péče 
    b) příjemný, milý personál 
    c) možnost být s dítětem, klokánkovat ho i přesto, že je na ventilátoru 
    d) fotografie a příběhy jiných rodičů; pocit, že v tom nejsem sám (a) 
    e) jiné (prosím, uveďte jaké) …………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
9. Co vnímáte jako největší negativum na oddělení nedonošených dětí? 
    a) neustálé zvukové alarmy dětí 
    b) nedostatek soukromí 
    c) omezení návštěv pouze na matku a otce 
    d) příliš velké oddělení 
    e) neochota lékařů a sester, nedostatek komunikace 
    f) jiné (prosím, uveďte jaké) ……………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    g) nevadí mi nic 



 
 

10. Máte dostatek informací o stavu svého dítěte? 
    a) ano, lékaři i sestry mě vždy informují o stavu mého dítěte, snaží se vše vysvětlit, mohu si  
        kdykoliv zavolat  
    b) informace jsou podávány tak, že jim nerozumím 
    c) každý lékař/ sestra mi sdělují jiné informace 
    d) nemám dostatek informací, lékaři/ sestry nechtějí odpovídat na mé otázky 
 
11. Máte důvěru v ošetřující tým (lékaře, sestry)? 
      a) ano, věřím, že lékaři i sestry dělají pro mé dítě to nejlepší 
      b) věřím pouze některým lékařům/ sestrám 
      c) nemám důvěru 
 
12. Jak na Vás působí ošetřující tým (lékaři, sestry) jako celek? 
      a) jsou to profesionálové, sestry i lékaři jsou příjemní, snaží se pomoci 
      b) pracují rutinně, automaticky 
      c) mám pocit, že je práce nebaví 
      d) jsou nepřátelští, nekomunikativní 
   
13. Svěřujete se lékařům, sestrám se svými pocity, problémy? 
      a) ano  
      b) ne  
Pokud jste odpověděl (a) ANO – pokračujte na otázku 14, pokud NE – přejděte na otázku 15. 
 
14. Jaká byla reakce lékařů/ sester, když jste se jim se svými starostmi svěřil (a)? 
      a) lékaři/ sestry se mi snažili pomoci, vše znovu vysvětlili, popř. sestra zavolala lékaře, aby  
          se mnou probral moje dotazy, obavy 
      b) lékař/ sestra projevila svou účast – slovně se mi snažila být oporou, objala mě,  
          pohladila nebo jinak dala najevo svou účast 
      c) lékař/ sestra mě odbyla a mými problémy se dále nezabývala, popř. odešla 
 
15. Uveďte důvod, proč jste se nesvěřil (a) lékařům/ sestrám se svými problémy? 
      a) nemám důvěru 
      b) nemají zájem poslouchat mé obavy 
      c) stydím se 
      d) nemám soukromí 
      e) jiný ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



 
 

16. Jak Vám můžeme napomoci k lepší psychické pohodě? Co byste nejvíce ocenil (a)? 
      a) více informací 
      b) více empatie (soucítění, vcítění se do mé situace) 
      c) psychickou podporu 
      d) možnost většího kontaktu s dítětem, zapojení více do péče v rámci možností 
      e) jsem plně spokojený(á) s péčí o mé dítě 
      f) jiné (prosím, uveďte) …………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
17. Máte na srdci něco, co byste chtěl (a) vzkázat ošetřujícímu týmu (lékařům, sestrám)? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Ještě jednou Vám děkuji za čas, který jste věnoval (a) vyplňování tohoto dotazníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha C Skóre podle Baumgartena 

Skóre na zjištění fáze předčasného porodu (vratná, nevratná), podle kterého se určuje 
další postup léčby předčasného porodu 
 

Skóre podle Baumgartena 

rizikové faktory 0 1 2 3 4 

odtok plodové vody ne nejistý - z dolního pólu - 

kontrakce ne nepravidelné pravidelné - - 

krvácení ne krvavý hlen krvácení - - 

dilatace hrdla ne 1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 

 

Zdroj: Roztočil, Aleš. Moderní porodnictví, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha D Apgar skóre 

 

Skóre podle Apgarové se používá k rychlému posouzení hodnocení stavu novorozence po 

porodu a zhodnocení nutnosti další lékařské péče. Hodnotí se v 1., 5. a 10. minutě po 

porodu, maximální počet bodů je 10. Dítě s počtem bodů 7 je považováno za rizikové. 

 
Apgar skóre 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.mudr.org/web/apgar-skore 

 

 

 

 

 

 

 

Body 0 1 2 

Akce srdeční žádná <100/min >100/min 

Dýchání nedýchá 
nepravidelné, 
pomalé, případně 
lapání po dechu 

pravidelné, 
případně s křikem 

Svalový tonus 
těžká hypotonie, 
extenze 
končetin 

snížený tonus, ale 
určitý stupeň flexe 
končetin přítomen 

normální tonus, 
flexe končetin a 
aktivní pohyb 

Barva kůže celková cyanóza 
nebo bledost akrocyanóza růžová 

Reakce na 
podráždění žádná chabá, grimasa obranný pohyb, 

případně křik 



 
 

Příloha E Pelíšky Neobed 

 

          

 

 



 
 

 

 

 

Zdroj: http://www.neobed.cz/fotogalerie/pouzivani-neobed/                                



 
 

Příloha F Prostředí resuscitačního oddělení ÚPMD Podolí 
 
 

 
 
 

      
 

 

 



 
 

Příloha G Skutečný příběh rodičů 

Nelinka F. - Klebsiella pneumoniae  

Ráda bych se s vámi všemi podělila o náš příběh s naší Nelinkou. O miminko jsme 

se snažili cca 2 roky. Přirozenou cestou se ale stále nedařilo a tak jsme zašli k 

odborníkům. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat a po zavedení prvního oplodněného 

vajíčka se hned zadařilo a v březnu 2012 jsme zjistili, že čekáme miminko. No a začala 

vlna těšení, radosti, nakupování, zařizování atd. 

Od začátku těhotenství jsem měla problémy s mým gynekologem, který byl 

neochotný arogantní atd. Ale říkala jsem si, že budu docházet jen na kontroly a tak 

nebudu doktora měnit. Bohužel jsem poznala, že jsem udělala chybu. Celé těhotenství mě 

trápil silný výtok, ale opravdu silný. Doktor vždy odpověděl, že to prostě k těhotenství 

patří a že se toho nemám všímat. Všechny ultrazvuky a jiné vyšetření miminka bylo v 

pořádku. Až jednou, zcela náhodou, byla to středa, jsem na popud mé maminky a přítele 

jela do nemocnice. Paní doktorka řekla, že mám opravdu silný zánět, ale miminko že to 

neohrožuje a tak mě chtěla poslat domů. Jenže jsem jí poprosila, zda by miminko 

nepřeměřila, protože  na poslední kontrole pan doktor říkal, že to vypadá, že miminko 

neroste, jak by mělo. Ona miminko přeměřila a opravdu zjistila nějaké nesrovnalosti tak 

si mě tam nechali. V pátek mě pustili domů na propustku s tím, že tam o víkendu budu 

dojíždět na monitory. V sobotu bylo vše v pořádku. V neděli už se jim výsledek moc 

nezdál. Šla jsem nejdřív na ultrazvuk. Paní doktorka zjistila, že má miminko obtočenou 

šňůru okolo krku a že to nevypadá dobře a že se může stát, že půjdu na císaře. Pak jsem 

šla na monitor. Nejdříve bylo vše v pořádku, ale najednou nastalo strašný ticho. Podívala 

jsem se na sestřičku, ta měla upřený zrak na monitor a okamžitě zavolala doktora. Já jsem 

začala strašně brečet, protože mi došlo, že miminko nedýchá. Okamžitě mě začali 

připravovat na sál. Volala jsem přítelovi v 16:15. V 16:28 byla Nelinka na světě. 

V tu chvíli se zdálo, že bude všechno dobré, že se Nelinka jen dopeče v 

inkubátoru. Bohužel :( 

Odvezli jí na Bulovku, v tu chvíli nepotřebovala žádnou pomoc s dýcháním, 

zvládala to sama perfektně. Když jsem se probrala z narkózy, okamžitě jsem tam volala. 

Byli strašně hodní a říkali mi o Nelince. V poledne mi volala paní doktorka z Bulovky, že 



 
 

Nelinku budou převážet do Podolí, protože má infekci. Volala jsem tedy do Podolí, a 

domluvila jsem se, kdy přijedu atd. 

Nejdříve jsme v Podolí trošku bloudili, než jsme našli oddělení, kde Nelinka 

ležela. Byl to RES... Strašně hezky nás přivítali, jak sestřičky, tak doktoři. Já jsem se 

hrozně těšila, až jí uvidím, protože do té doby jsem jí viděla pouze na fotkách. 

No a pak to přišlo. Pan primář Berka si nás vzal do pokoje pro rodiče a začal nám 

popisovat stav Nelinky. Můžu říct, že od doby kdy řekl, že je to 50 na 50, jsem přestala 

vnímat jeho slova a jen jsem jí chtěla vidět. Pan primář říkal, že má infekci, která napadá 

orgány v těla, hlavně mozek, plíce břicho atd. Že má absolutní rozvrat krevního oběhu. 

Netvořili se jí ani bílý ani červený krvinky, nefungovala jí srážlivost krve nic prostě. Jen 

sama dýchala. To prý bylo strašně pozitivní. Pan primář pokračoval dál, že neví, jestli 

nemá krvácení do hlavy, že s ní teď nechtějí moc manipulovat, aby se jí nepřitížilo. To 

všechno jsem poslouchala a přitom jsem jí ještě neviděla. Poprosila jsem ho, jestli už 

bych jí mohla vidět. 

Ten pocit, když vidíte to malé bezbranné tělíčko, jak se snaží bojovat a udržet se 

na světě. A vy můžete jen koukat a  nijak nepomoct. Jen doufat že to miminko malinký 

zvládne. Odjeli jsme od ní. Každou minutu jsem koukala na telefon, zda nemám nepřijatý 

hovor z Podolí. Každý den jsem volala, jezdila za ní a pořád slyšela jen, že nic nezabírá a 

že se stav horší. 

Museli jsme dál čekat. A bylo to strašný. Tak dlouhý, taková bezmoc, jen 

přemýšlet co a jak bude dál. Samozřejmě jsme byli upozorněni na trvalé následky a 

podobně. Ale v tu chvíli mi to bylo jedno, jen jsem jí chtěla vidět a třeba pohladit. Ale to 

kvůli ochraně nešlo. Každý den nám doktoři vysvětlovali, co jí dávají za léky, které jí 

mění a proč.  

13. den pobytu jsme přijeli a potkali pana primáře na chodbě. Říkal, že jí dnes dali 

poslední antibiotika, která by jí mohla pomoct  a pak že už asi nic nevymyslí. Ale že 

zatím všem pomohli. Přišla jsem k " domečku ", tam už čekal pan doktor, říkal mi změny 

stavu během noci a pak vyslovil tu větu, na kterou nezapomenu: Nepočítejte moc s tím, že 

by Nelinka do rána vydržela. Začali jsme brečet a připravovat se na to nejhorší. Já jsem si 

to ale připustit nechtěla. Nechtěla jsem přemýšlet nad tím, co by bylo kdyby. Takhle jsem 

pořád měla naději, že se může něco stát a změnit se Nelinky stav k lepšímu. 



 
 

A ten den přišel. Při jednom z mnoha telefonátů, mi paní doktorka řekla, že se 

Nelinky stav zlepšuje. To bylo poprvý, co mi někdo řekl něco pozitivního o Nelince. 

Začal jí fungovat krevní oběh, klesly zánětlivé parametry apod. No nádherný pocity. 

Když stojíte u domečku, přijde vizita a všichni se diví nad čísly z laboratoře, protože málo 

kdo věřil, že by se  z toho mohla dostat. A ona dokázala, že může. 

Až jeden den mi paní doktorka řekla, že si jí můžu pohladit. Hned mi problesklo 

hlavou, jestli se něco neděje, protože si jí najednou můžu pohladit? Bylo to tak krásný. 

Poprvý si sáhnout na svoje miminko, na ručičku, vlásky, cítit její teplo. 

Pak když jsem přijela, mi sestřička řekla, že má pro mě dobrou zprávu. Řekla mi, 

že si můžu KLOKÁNKOVAT. Nikdy nezapomenu na to první přiložení k tělu. Ten pocit 

nejde popsat, ale maminky co to zažily, mne pochopí. 

Při další návštěvě mi pan doktor říkal, že se blíží Nelinky odchod na jiné oddělení. 

Na tuhle větu jsme taky čekala jak na smilování.:) Musím říct, že s takovým přístupem 

jako byl na RESu, už jsem se nesetkala. Každý hlas, který na Vás promluvil, ať už to bylo 

od sestřičky nebo doktorů, tak vás svým způsobem pohladil po těle, ten přístup k Nelince. 

Mohla jsem se zeptat na cokoliv a vždycky jsem slyšela odpověď. Nikdy jsem neviděla 

nějaký otrávený výraz, který by naznačoval, že je tato práce nebaví nebo něco 

podobného. Myslím si, že pracovat na takovém oddělení není práce ale poslání. Jsou to 

andělé v bílých pláštích. Všichni do jediné doktorky, doktora, sestřiček, ale i zdravotního 

bratra :) 

Přišel den, kdy měla jít Nelinka na JIPku. To loučení, jak se tam k jejímu 

domečku šli podívat sestřičky, popřát jí štěstí a říct jí AHOJ :) 

Po 67 dnech Nelinka opouštěla brány podolské nemocnice jako zdravé miminko. 

DĚKUJEME  rodiče Nelinky a Nelinka 

 

Zdroj: http://www.cpapik.cz/modules/articles/ShowArticle.aspx?ID=153 

(zkrácená verze příběhu) 

 

 



 
 

Příloha H Doporučení pro resuscitaci a zahájení intenzivní péče 

 
 
Doporučení pro resuscitaci a zahájení intenzivní péče Rady pro bioetiku 2006: 

GT POSTUP VÝJIMKY 

21 
neresuscitovat (jen 
experiment) 

výzkumná studie, schválení etické komise, 

informovaný souhlas 

22 
neresuscitovat 

(nenabízet, nezvažovat) 

opakované žádosti rodičů po dostatečných 
informacích a diskusích a zároveň souhlas lékaře, 
že jde o nejlepší zájem dítěte 

23 

nedefinován přednost přání rodičů 

lékař není povinen léčit, musí posoudit zátěž IP 
pro dítě 

24 
plná IP, přijetí na JIP shoda lékařů a rodičů, že v daném stavu není IP 

v nejlepším zájmu dítěte 

25 plná IP, přijetí na JIP těžká abnormalita neslučitelná se životem 

IP – intenzivní péče, GT – gestační týden, JIP – jednotka intenzivní péče 

 

Zdroj: PTÁČEK, Radek. Etika a komunikace v medicíně, 2011, s. 167 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 
Kateřinská 32, Praha 2 

 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí 
do závěrečné práce absolventa studijního programu 

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané 
nahlédnutím do zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným 
účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné 
osoby než autora. 
 
Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie 
závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a 
zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci. 
 

Příjmení, jméno 
(hůlkovým písmem) 

Číslo dokladu 
totožnosti 

vypůjčitele 
(např. OP, 

cestovní pas) 

Signatura 
závěrečné 

práce 

Datum Podpis 

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 
 

Příloha I Leták pro rodiče 

                              Milá maminko a milý tatínku, 
blahopřejeme Vám k narození miminka. Ať je vaše miminko sebemenší a váš 

strach o něj je veliký, stále je to nový človíček, kterému jste dali život. Přejeme Vám, aby 
vaše dítě svůj start do života zvládlo co nejlépe. 

 
Vaše miminko nyní leží na oddělení pro nedonošené děti, které se nachází ve 

druhém patře. Je uloženo v inkubátoru v měkkém pelíšku, který mu dává pocit jistoty a 
bezpečí a navozuje prostředí dělohy. Je trvale sledováno sestřičkami a lékaři pomocí 
monitorů, které zaznamenávají rychlost srdeční akce, dechovou frekvenci, krevní tlak, 
tělesnou teplotu a nasycení krve kyslíkem (saturaci). Čísla na monitorech se neustále 
mění a občas začnou alarmovat. Stává se to, když se miminko více zavrtí a snímání těchto 
hodnot není možné, nebo má miminko nějaký problém a my ihned zkontrolujeme, co se 
stalo. 

 
POCITY:  
Ve své náročné situaci nejste sami. Možná v prvních chvílích vůbec necítíte 

radost, ale jen prázdnotu, bezmoc, zoufalství, pocity viny a veliký strach. Věřte, že tyto 
pocity jsou v dané situaci zcela přirozené a že podobné pocity a obavy, které nyní 
prožíváte, má a měla velká většina rodičů nedonošených dětí. Nebojte se svěřit se svými 
pocity na oddělení, uvidíte, že se vám uleví.  
Dnes již také existuje spousta organizací a sdružení, které se věnují rodinám s předčasně 
narozenými dětmi. Zkuste se podívat na webové stránky www.nedoklubko.cz, 
www.zrnka.cz nebo www.cpapik.cz. Naleznete zde spoustu informací, odborné 
poradenství a také skutečné příběhy rodičů nedonošených dětí plné naděje a povzbuzení. 

 
PRVNÍ DOTEK:  

„Mami, tati, nebojte se mě. Jsem sice malinký (á), ale pořád potřebuji vaši lásku, vaše 
pohlazení…“  
Pokud to situace dovolí, nebojte se svého miminka již při první návštěvě dotknout, chytit 
ho za ruku, pohladit ho. Je jasné, že se budete bát, ale zkuste to, uvidíte, že to bude velmi 
příjemné. Jeho kůže je jako ze sametu, často s jemnými chloupky. Když mu vložíte prst 
do dlaně, chytne vás prstíky kolem něj. Když ho budete pozorovat, uvidíte, kolik grimas 
v obličeji za krátkou chvíli dokáže udělat. Po tomto kontaktu se vám budou lépe přijímat 
všechny informace, které se na vás povalí ze všech stran. Zpočátku budete mít v hlavě 
velký zmatek, ale během pár dnů se v situaci zorientujete a vše se bude zdát jasnější, 
srozumitelnější. I když strach a pochybnosti nejspíš dlouho nevymizí. Nebojte se 
kdykoliv a na cokoliv zeptat lékaře nebo sestřičky, je důležité, abyste vždy věděli, co se 
s vaším miminkem děje. 



 
 

ZÁZRAK POHLAZENÍ: 
 
Netroufáte si dotknout se Vašeho maličkého děťátka? Následující řádky Vás různými 
druhy hlazení a dotýkání se miminka provedou krok za krokem. 
 
Díky předčasnému porodu mají děti vysokou hladinu stresových hormonů a právě 
jemnými doteky jim můžete pomoci tyto hormony odplavit. 
Nedonošené miminko je na dotykové podněty velmi dobře připraveno, již od 6. týdne po 
početí dochází totiž k vývoji hmatového smyslu, tedy ještě dřív, než se vyvine zrak a 
sluch.  
 
Jakmile to bude možné, dotýkejte se svého děťátka. Přináší spoustu výhod pro miminko i 
rodiče. 
 
Výhody: 

 Díky dotekům se děťátko dozví, že jeho maminka a tatínek jsou tu pro něj, že s 
ním budou každý den a ukážou mu, že doteky jsou i jemné a láskyplné. 

 Dotykem a hlazením se navazuje přerušený kontakt po předčasném porodu. 
 Dochází k vytváření citové vazby mezi rodiči a miminkem, rozvoji důvěry. 
 Doteky dítěti přinášejí pocit bezpečí a jistoty. 
 Rodiče získají sebedůvěru a nebojí se svého miminka dotýkat, přináší jim 

povzbuzení a radost. 
 Maminka má možnost dělat pro své dítě něco pozitivního a podílí se na péči o 

miminko. 
 Při společném působení lékařské péče a láskyplného doteku blízké osoby mohou 

nedonošená miminka mnohem lépe prospívat. Podle výzkumů na Floridě bylo 
dokázáno, že hlazené děti se v inkubátoru vyvíjejí rychleji, jsou aktivnější, 
vyrovnanější, méně pláčou a lépe spí. 
 

 
Základní pravidla: 

 dotek by měl být provedený teplou rukou, co největší plochou dlaně 
           (třete dlaně silně o sebe, až se zahřejí nebo je na chvilku položte pod matraci v 
inkubátoru) 

 neprovádějte doteky krátkodobé, letmé, nečekané a chaotické – spouštějí 
obranné reakce organismu nedonošeného dítěte 

 příliš opatrné doteky malou plochou jsou dítěti nepříjemné a způsobují pocit 
nejistoty 

 během hlazení a dotýkání se Vašeho dítěte byste s ním měli stále mluvit nebo mu 
zpívat, dítě zná váš hlas a cítí se dobře a bezpečněji 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


