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13 P ílohy 

13.1 Rozhovor s odborníky, zabývajícími se pé í o p ed asn  narozené 

d ti 

Dobrý den, jsem Bc. Barbora Vencová a jsem studentkou magisterského studia speciáln  

pedagogického poradenství na UK v Praze. 

Vedoucí diplomové práce je doc. PhDr. Kate ina Ivanová, Ph.D. z Ústavu sociálního 

léka ství a ve ejného zdravotnictví Léka ské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Cílem mé diplomové práce je popsat objektivní úrove  zdravotní gramotnosti matek 

s p ed asn  narozeným dít tem a stanovit oblasti, které jsou pro tyto matky nejvíce 

problematické a pro .  

Zkoumání úrovn  zdravotní gramotnosti jsem si vybrala proto, že je to aktuální téma nejen 

u nás, ale v celém sv t . Obecn  je mnoho definic zdravotní gramotnosti, ale v tšinou se 

shodují, že jde o soubor znalostí a dovedností, které motivují lov ka, aby se 

v každodenním život  rozhodoval pro zdraví.  

Matky s p ed asn  narozeným dít tem jsme si s vedoucí mé práce zvolily jako cílovou 

skupinu zejména proto, že jejich po et stále roste a asto je p ed asný porod zastihne zcela 

nep ipravené. Jejich situace je velmi t žká a nedonošenost jejich dít te je pro n  

celoživotním tématem.  

Zdravotní gramotnost matek by m la být komplexní a m la by zahrnovat pou ené a 

odpov dné rozhodování o zdraví dít te, matky samotné i celé její rodiny. Cht ly bychom 

výsledky z výzkumu využít pro p ípravu praktické kurzu zdravotní gramotnosti pro matky 

s p ed asn  narozeným dít tem. 

Rozhovor s Vámi budu zaznamenávat, pokud dovolíte, na diktafon. Mohlo by se stát, že 

písemn  bych nezachytila všechny Vaše podstatné odpov di, názory a návrhy. Celý 

rozhovor potom p epíši a budu vytvá et kategorie nejen nej ast jších, ale i 

nejvýznamn jších odpov dí. Pokud si to budete p át, neuve ejním nikde Vaše jméno. První 

experty k rozhovoru mi doporu il primá  MUDr. Lumír Kantor z Novorozeneckého 

odd lení Fakultní nemocnice Olomouc, další navštívím také podle Vašeho uvážení. Pokud 

budete mít zájem, ráda Vás po ukon ení výzkumu seznámím nejen s výsledky, ale i s celou 

diplomovou prací. P edem Vám moc d kuji za ochotu a Váš as.  
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Otázky pro rozhovor s léka i:  

1. Je možno stanovit obecnou charakteristiku matky s PND?  

2. Jaká je sou asná úrove  ZG matek s PND? 

3. Které oblasti a v které ur ité dob  jsou pro matky s PND nejvíce problematické 

a pro ? 

4. Jaký typ informací matkám s PND nejvíce chybí? 

5. Jaké dovednosti matky s PND nej ast ji postrádají? 

6. Co by konkrétn  p isp lo ke zlepšení situace matek s PND? 

Otázky a podotázky pro rozhovor s léka i:  

1. Je možno stanovit obecnou charakteristiku matky s PND? 

 Podotázky:

Je možno ur it, který typ matek rodí nej ast ji p ed asn ? 

 

2. Jaká je sou asná úrove  ZG matek s PND? 

Podotázky:

Rozumí matky informacím získaným od ošet ujícího personálu? 

Existuje souvislost mezi vzd láním matky a její ZG? 

 
3. Které oblasti a v které ur ité dob  jsou pro matky s PND nejvíce problematické 

a pro ? 

Podotázky:

Na co si nejvíce st žují, na co se nej ast ji ptají? 

Zvládají matky, které byly p ed p ed asným porodem hospitalizovány situaci       

lépe? A pro ? 

 

4. Jaký typ informací matkám s PND nejvíce chybí? 

Podotázky:

Mají matky s PND informací málo nebo mnoho? 

Odkud je získávají? 
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Umí vyt ídit ty d ležité? 

Je nadm rné množství informací pro matky stresující? 

Je málo informací pro matky stresující? 

 

5. Jaké dovednosti matky s PND nej ast ji postrádají? 

Podotázky:

Jaké dovednosti by si m ly p edevším osvojit, aby zvládly pé i o PND? 

 

6. Co by konkrétn  p isp lo ke zlepšení situace matek s PND? 

13.2 Seznam zkratek 

aj. a jiné 

atd. a tak dále. 

atp. a tak podobn  

CNS Centrální nervová soustava 

R eská republika 

DMO D tská mozková obrna 

EU Evropská Unie 

event. Eventuáln  

GIT Gastrointestinální trakt 

HIV (z angl. Human Immunodeficiency Virus, virus lidské imunitní nedostate nosti) 

FN Fakultní nemocnice 

LF Léka ská fakulta 

MZ Ministerstvo zdravotnictví 
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NVNPH Novorozenec s velmi nízkou porodní hmotností 

PND P ed asn  narozené dít  

ROP Retinopatie nedonošených d tí 

UNESCO Organizace OSN pro výchovu, v du a kulturu (anglicky United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) 

tzv. tak zvan   

13.3 Vyhodnocení jednotlivých respondent  

Vyhodnocení respondent A 

Je možné stanovit obecnou charakteristiku matky s p ed asn  narozeným dít tem? 

Demografická charakteristika 

a, neexistuje 

b, sociální anamnéza - existuje n jaká statistika, kterou jsem n kde etl, ale je to už hodn  

dlouho, že typická matka p ed asn  rodící je svobodná, s nízkým socioekonomickým 

statusem. N kde jsem na to narazil a zase jsem to vypustil, protože ono je to všechno jinak, 

protože lov k takové informace nepoužije, nedá se to použít, nem žu toto t m maminkám 

íkat. 

c, rizikové faktory ty dvoj ata to je také specifický problém 

Stres, strach, šok – (v tší šok mají ty nep ipravené. To nap tí na JIRPN i když se tam 

zrovna nic ned je.) 

Fáze – (charakteristika z obecného psychologického hlediska, ty fáze, stres, pop ení 

…Matky si projdou všemi fázemi p ijetí.) 
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Jaká je sou asná úrove  zdravotní gramotnosti matek s PND? 

Vzd lání  

a, vyšší (co se tý e vzd lání znát to tam je. Jsou n které osvícené matky a pak se ta debata 

stá í t eba na jednotlivá postižení.)  

b, nižší – (když vezmeme matky se základním vzd láním, tak tam se m žete potkat se 

vším. Jsou tam extrémy. Od toho, že eknou, vemte si ho na pokusy a proti tomu m že být 

t eba 17letá a m že být úžasná máma. Nejde vycházet jen z pr m ru, který je, jsou mezi 

nima i skv lé matky.) 

c, technici – (to je zajímavé, jsou zvyklí mít všechno spo ítané, nadimenzované a ješt  

navrch zabezpe ené a te  jak je to možné, když bylo všechno v po ádku. N kde se musela 

stát chyba. Hledají viníky.) 

d, jiné- (hodn  se to týká absolventek filozofických fakult, n kdy i pedagogické n kdy 

n jaká doktorka a to jsou i porody doma. No, a tyto zažívají ten p ed asný porod 

hypersenzitivn . asto se bojí zeptat, zdá se jim to p ízemní.) 

Hodnocení ZG - když s nimi mluvíme poprvé, tak se nedá ta úrove  ZG poznat 

Komunikace s klientem - Stále trp livé vedení rozhovoru s nimi, tak to d lám já.  

Které oblasti a v které ur ité dob  jsou pro matky s PND nejvíce problematické? 

Postižení (když se ptají na komplikace, nem žeme jim íct, kolik slepých a hluchých. To 

jim nem žeme íkat, jen, že m že být postižené.) 

Hospitalizace p ed porodem (je velký rozdíl, když eká na porodním sále t eba týden. Už 

se uklidní, protože už ví, jak to bude vypadat, v etn  bazálních v cí a mohou se zamýšlet, 

co bude dál z jiného úhlu.)  

Krmení – kojení  

Bude v po ádku –( komunikace je v tom stavu problém, ony to nepojmou, všechno si 

poslechnou a pak se zeptají, jestli bude v po ádku a myslí jako úpln  v po ádku.) 

Propušt ní NE  
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Komunikace s léka em (komunika ní bariera, to je problém, neví, že se mohou na cokoli 

zeptat, bojí se, p ipadají si hloupé.) 

P ežití   

Sebeobvin ní – (pot ebují slyšet, že za to nemohou) 

Nahoru dol  – (ono to jde nahoru a dol , je to t žké) 

Jaký typ informací matkám s PND nejvíce chybí? 

Postižení ( asto prarodi e, babi ka, má názor, že lepší je dít  p idusit, aby nebylo 

postižené. To rad ji smrt.) 

Sjednocení a ucelení – (ur it  by pomohlo sjednocení informací) 

Rozlišení a ut íd ní  - (informace mají, ale nejsou schopné je vyt ídit, nedovedou 

diferencovat, neumí si vhodné informace najít. Zadají n jakou frázi, co slyší, internet toto 

neumí íst. Obzvláš  ti, co d lají s po íta i, vyhledávají jinak než doktor, mají v tom 

guláš.) 

Internet negativní vliv – (je tam hodn  negativního. Ti, co mají dobrou zkušenost nemají 

pot ebu nic sd lovat.) 

Internet jako hlavní zdroj – (všechno si najdou na internetu, ten  už mají na odd lení, do 

propušt ní mají informace všichni.) 

Nevnímání informací - je to psychický blok, nep ipustí si informace 

Nestrašit (to bych považoval za profesionální selhání, že bych odešel a ekl, že všechno 

bude v po ádku. To je tak složitá situace, že lov k nem že íkat pohádky, že to bude 

dobrý. To nem že.) 

Kontrola léka   

Zdroje nedoporu uje – jsou dobré weby, t eba nedoklubko, ale já jim ho nedoporu uju, 

jen když se ptají 
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Jaké dovednosti matky s PND postrádají, co se musí nau it? 

Rehabilitace - rehabilita ní sestra je u í 

Udržení laktace, krmení  

Obratnost a chvaty musí se nau it ur ité chvaty, dít  je malé, bojí se,že mu ublíží, ale 

nau í se všechny. 

Kompletní zacvi ení  pak když jde dít  z intenzivní na intermediární pé i, kde se 

vykrmují do ur ité váhy, tak matku p ed propušt ním p ijmeme na t i dny. u í je to sestry.  

První pomoc  

Trp livost  

Specifika - jsou m la by být správn  ambulance následné pé e, mohou mít jakýkoli 

problém, dýchací, neurologický, trávicí. Vývoj se musí hlídat 

Co by konkrétn  p isp lo ke zlepšení situace matek s PND 

Psycholog - psycholog na odd lení. 

Informovat pom že informovat, ale ur it  sjednotit ty informace.  

Zapojení rodi  – rád bych zavedl MIDCAP.  O miminka se starají dokto i a rodi e. 

Nejsou na to dokto i a sestry zvyklí. Pokud se n kde Midcap zavede, polovina personálu 

odejde. 

Vyhodnocení respondent B 

Je možné stanovit obecnou charakteristiku matky s p ed asn  narozeným dít tem? 

Demografická charakteristika 

a, neexistuje  

b, sociální anamnéza 

c, rizikové faktory  
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Stres, strach, šok – hlavn , ten první pohled, když se dostaví na JIP a vidí spoustu 

hadi ek. Miminko je p lkilové a tolik hadi ek, to je d sí. 

Fáze -  ekla bych, že ty maminky prochází ur itými fázemi, to znamená, že jsou 

vyd šené, neví, co je eká, jak to bude probíhat, pak když jim vysv tlíme, která hadi ka 

k emu dít ti pomáhá, tak jsou klidn jší. 

Jaká je sou asná úrove  zdravotní gramotnosti matek s PND? 

Vzd lání  

a, vyšší (vzd lání a úrove  myšlení se projeví. Pokud je vysokoškolák nebo zdravotník 

mluvíme s nimi  

b, nižší – ím nižší vzd lání, tak jakoukoli informaci dostanou, tu vst ebají a na nic se 

neptají 

c, technici 

d, jiné 

Hodnocení ZG (v tšinou nev dí nic o p ed asném porodu, nedonošenosti, postižení, to 

jenom, pokud jsou zdravotníci. Nejlepší by byla zlatá st ední cesta.  

Komunikace s klientem ( íkáme jim všechny informace z vyšet ení i negativní a ohledn  

dalšího postupu se domlouváme s rodi i. Musíme volit slova, aby nám maminka rozum la. 

My je informujeme srozumiteln  myslím si. 

Které oblasti a v které ur ité dob  jsou pro matky s PND nejvíce problematické? 

Postižení (oni v dí riziko, v dí, že m že být postižené, ale vyt s ují to 

Hospitalizace p ed porodem (neonatolog, když leží na gynekologii p ijde a informuje 

matku. Tyto si myslím to mají snadn jší.  

Krmení –kojení  

Bude v po ádku – vysv tlujeme jim, na co má kterou hadi ku a rizika a oni se ptají, jestli 

bude v po ádku 
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Propušt ní – to postižení a kdy p jdou dom , na to se ptají 

Komunikace s léka em 

P ežití   

Sebeobvin ní asto se ptají, pro  porodily p ed asn , to se ptají už gynekolog .  

Nahoru dol   

Jaký typ informací matkám s PND nejvíce chybí? 

Postižení (zásadní jsou informace o postižení, ale oni to cht jí v d t hned 

Sjednocení a ucelení  

Rozlišení a ut íd ní   

Internet negativní vliv ty informace jsou negativní a oni to za nou srovnávat a vidí to z té 

horší stránky 

Internet jako hlavní zdroj  

Nevnímání informací oni v dí riziko, v dí, že m že být postižené, ale vyt s ují to 

Nestrašit – zpo átku jim ne íkáme všechna vyšet ení, na které dít  p jde, to by se v tom 

ztrácely. Od za átku jim íkáme informace o dýchání a pak o infekci a jak dít  stárne, tak, 

že bude mít další vyšet ení spojené s p ed asným porodem 

Kontrola léka  - léka  není partner, ale spíš nep ítel, kontrolují nás na základ  informací 

z netu a srovnávají s jiným léka em 

Zdroje – nedoporu ujeme, jen když se ptají tak nedoklubko a mámy pro mámy 

Jaké dovednosti matky s PND postrádají, co se musí nau it? 

Rehabilitace fyzioterapeuti chodí každý den a ukazují cviky 
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Udržení laktace, krmení  

Obratnost a chvaty co nejd íve je u it zacházet s dít tem, pokud chodí pravideln , je 

zácvik jednodušší a kratší 

Kompletní zacvi ení u í je to sestry. T sn  p ed propušt ním je matka p ijatá a kompletn  

zacvi ená 

První pomoc žádný speciální výcvik nemají, obrátit se mohou vždy na nás  

Trp livost 

Specifika – jsou -musejí ast ji na kontroly, protože mají hlavn  první rok dechové 

problémy, neurologické, trávicí 

Co by konkrétn  p isp lo ke zlepšení situace matek s PND 

Psycholog st žejní je psychologická pé e 

Informovat více naslouchat léka i 

Komunikace s klienty – zdravotníci by pot ebovali stále kurzy komunikace s pacientem 

Zapojení do pé e – zapojovat rodi e do pé e, hned jak to jde. Oni cht jí d lat vše pro dít . 

Vyhodnocení respondent C 

Je možné stanovit obecnou charakteristiku matky s p ed asn  narozeným dít tem? 

Demografická charakteristika 

a, neexistuje - jsou z tak širokého spektra, nap íklad jsou ženy z nižších 

socioekonomických vrstev, n které jsou ženy st ední t ídy, vyšší t ídy a jako nedá se ani 

íct, že by byly z jednotného regionu nebo jestli je víc matek t eba romského p vodu 

b, sociální anamnéza 

c, rizikové faktory – samoz ejm  pokud je riziková už gravidita, starší matky, matky po 

n kolikátém IVF, ale není to pravidlo, že porodí p ed asn  
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Stres a strach, šok  - ty maminky jsou v takovém šoku  

Fáze  

Jaká je sou asná úrove  zdravotní gramotnosti matek s PND? 

Vzd lání 

a, vyšší (se dá poznat, už jenom t eba tím, jak se ta maminka ptá, jak s váma komunikuje 

b, nižší – když jsou rodi e z nižších vrstev, tak nic ne eší, neptají se, v í nám a 

neprožívají to tak. Nep ipouští si žádná rizika 

c, technici – a zvlášt  technici, inžený i, ti jsou jako zatížení na ty hodnoty a všechno 

cht jí p esn  a já se jim snažím vysv tlit, že lidský organismus není auto 

d, jiné-  

Hodnocení ZG (no, já si myslím, že dneska ty maminky mají všechno nastudováno. 

Všechno znají, na všechno se dívají. 

Komunikace s klientem (ty maminky jsou dneska jiný, než byly p ed 20-30 lety, i ten 

pacient je jiný nebo  on vyžaduje spíše komunikaci s tím léka em a s tím, že chce být 

spoluú asten na té lé b  toho dít te a ve chvíli, kdy se cítí jako partner, tak ta komunikace 

s t mi lidmi je podstatn  lepší. 

Které oblasti a v které ur ité dob  jsou pro matky s PND nejvíce problematické? 

Postižení (to je zajímá, ale to my jim nedokážeme íct) 

Hospitalizace p ed porodem (ví, co všechno se m že stát, že to dít  m že mít problémy 

s dýcháním, kojením a ona je pak trošku klidn jší) 

Krmení – kojení – maminky jsou neustále masírovány v té spole nosti, že kdo nekojí je 

špatná matka, tak potom za každou cenu, t eba to dít  má dechové problémy a ony to 

propagují to kojení a nedají si vysv tlit, že to je v c, kterou v té chvíli dít ti ubližují. 

Bude v po ádku – ptají se, jestli bude v po ádku  

Propušt ní – ptají se, kdy p jde dít  na postýlku 
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Komunikace s léka em (te  budu asi st ílet do vlastních ad, ale jsou kolegové, co 

vyšet ují ml ky a když se pacient nezeptá, nic mu ne eknou. 

P ežití  

Sebeobvin ní jako, že tomu mohly zabránit, ale ono to kolikrát nejde a není to vina té 

matky. 

Nahoru dol  (te  si vemte ROP, v 27. týdnu ud láme vyšet ení a ona tam žádná není, to 

je prost  proces, který zapo al díky té nezralosti a jako maximum toho onemocn ní se 

projeví ve 32. -37. týdnu a vemte si, že ona ta maminka p eklene to období, kdy dít  je na 

ventilátoru, pak se odpojí, rozkojí se a je i bez kapa ky a my jí za 6 týdn  ekneme, vaše 

dít  má ROP a musí na operaci. 

Jaký typ informací matkám s PND nejvíce chybí? 

Postižení (ty nuance ani, když jim to lov k ekne, tak oni si to neum jí p edstavit 

Sjednocení a ucelení (ony na ty lánky by pot ebovaly i odborníka k tomu, aby jim tak 

trochu dopomohl to sjednotit a pak aplikovat 

Rozlišení a ut íd ní informace jsou, ony si to p e tou, ale myslím si, že to nedokážou 

rozlišit, jako, kdy tam odpovídá odborník nebo kdy informace nesouvisí s tím stavem toho 

dít te, protože to nedokážou vyhodnotit. 

Internet negativní vliv to na ty stránky, když se podíváte, nejsou tam informace, se 

kterými lov k zrovna souhlasí. Sama asi víte, když si dáte na íst n jaké informace do 

googlu, tak vám vyjedou samé negativní, taková ta nejhorší varianta. 

Internet jako hlavní zdroj (obrovský fenomén internet 

Nevnímání informací – já mám ov eno i na studentech, že jsou schopni zaznamenat tak 

30% toho, co jim íkám 

Nestrašit – pozitivní p ístup dobré by bylo v d t, jak ty d ti mohou být postižený a jak 

s nimi pracovat a zase naopak a tím za ít, jak mohou být v po ádku 
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Kontrola léka  a pak taky nás zkouší, zjiš ují u jiných koleg  a ov ují si to co jsme 

ekli A ten kolega m že volit jiná slova a pak jsou z toho problémy. 

Zdroje  

Jaké dovednosti matky s PND postrádají, co se musí nau it? 

Rehabilitace (z t ch specifických je to vojtova metoda, to se za ínají u it tady, když to 

dít  je stabilní. 

Udržení laktace, krmení   

Obratnost a chvaty n které maminky jsou šikovn jší, ale nau í se to všechny 

Kompletní zacvi ení sest i ky jim všechno ukážou 

První pomoc  

Trp livost  

Specifika t eba u t ch nezralých není dobré, aby se jim zvedaly noži ky, ale jinak nevidím 

rozdíl v té pé i po propušt ní 

Co by konkrétn  p isp lo ke zlepšení situace matek s PND? 

Psycholog my se snažíme jí ho doporu it, ale ne každá je schopná si uv domit, že 

pot ebuje tu pé i. To ale taky vyžaduje dobrého psychologa, který zná tu situaci, zná tu 

problematiku 

Informovat více v té šedé zón , vice s nima více probrat pokud to jde tu problematiku, zda 

zachra ovat nebo ne. 

Vzd lávací materiál – my na n  nemáme tolik asu, kolik bychom pot ebovali. Myslím, 

že by základ informací mohli dostat od léka e a zbytek si dostudovat v n jaké p íru ce. 

Informace by m ly být vhodn  zpracované, nejlépe audiovizuální formou. 

 



134

Vyhodnocení respondent D 

Je možné stanovit obecnou charakteristiku matky s p ed asn  narozeným dít tem? 

Demografická charakteristika 

a, neexistuje je to strašn  široké spektrum t ch maminek i t ch partner        

b, sociální anamnéza   

c, rizikové faktory  

Stres a strach, šok – ale obecn  mi p ijde, z toho obecného hlediska je ve stresu a strachu. 

Stres a strach z neznáma. 

Fáze - jsou 2 fáze toho vývoje, když hrozí p ed asný porod, dejme tomu od toho 24. týdne 

a  když leží na tom porodním sále. A pak když už to miminko má, tak tu úzkost jestli bude 

mít to miminko, tak to už ne, ale strach ano a taky vst ebává zážitky z porodu. 

 Jaká je sou asná úrove  zdravotní gramotnosti matek s PND? 

Vzd lání  

a, vyšší - to lov k tak samo sebou vidí, i jak je upravená a tak. A když má ta maminka 

vyšší inteligenci, tak chce v d t víc a ptá se. Když je vzd lan jší, tak je víc v cí napadne 

b, nižší –niekedy ta mén  vzd laná vrstva je tvárn jšia a maj  vyšší complains k té 

spolupráci než ludia, ktorý vela rozmýšlaj . Ty maminky nechci íct na nižší úrovni, t eba 

st edoškolák, tak jim sta í taková jednoduchá heslovitá informace a jsou více mén  

spokojení.  

c, technici 

d, jiné  

Hodnocení ZG - tak, že ta ZG niekedy je super a niekedy je trošku, že komplikuje tu v c. 

Celkov  ale je ta ZG vyšší i u t ch nižších vrstev. 

Komunikace s klientem - nevidím ni  až tak špatné na tom, že když to miminko leží 3 

týdny ne JIP a mám ho na starosti já, tak kolikrát nemám chu  s tou maminkou 
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komunikovat a zase vím, že p íjdou jiné a ty se budou ptát a t m se budu muset p l hodiny 

v novat. 

Které oblasti a v které ur ité dob  jsou pro matky s PND nejvíce problematické? 

Postižení - stres a strach jestli bude postižené 

Hospitalizace p ed porodem - ten pp, jako komplikace to s tím v tšinou lov k nepo ítá. 

Ty co sú hospitalizované, co prožívaj , to neviem, ale novonok vyzeraj , že je to lepší 

Krmení –kojení –ony odst íkají 300-400ml kolostar a ptají se, jestli to miminko to mohlo 

a ono sní jen 3ml, ale na tom mají ony postavenýncelý sv j úsp ch a to je velmi d ležité. 

Bude v po ádku – ten stres a strach jestli bude v po ádku  

Propušt ní – kdy p jdou dom , to je asi to nejd ležit jší 

Komunikace s léka em - taky tam m že být, že kolega je po služb , unavený, tak je 

troši ku odbije komunika n  

P ežití - mají stres a strach jestli miminko prežije. Když má miminko 500g, tak se bavíme 

spíš o dnech nebo jestli p ežije noc. 

Sebeobvin ní  

Nahoru dol  - Já to s nimi b hem té hospitalizace neprobírám. eší se o i, tak jim 

poviem, že se vyšet í o i. Tak pak pokud je problém, tak o tom problému se bavíme dál.  

Jaký typ informací matkám s PND nejvíce chybí? 

Postižení - asi jediné, o je napadn , je jestli bud  postižené nebo ne, ale ke  má miminko 

krvácení do hlavi ky, tak to jim musím íct, že m že být postižené, ale rodi e to nenapadne 

a to je dob e, lebo by sa z toho pominuli 

Sjednocení a ucelení - když je ten doktor dobrý a komunikativní, tak je dobré, když ty 

informace podává jen on a ucelen   
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Rozlišení a ut íd ní NE 

Internet negativní vliv NE 

Internet jako hlavní zdroj- Jako oni niektorý to nakonec povedia, že to maj  z internetu 

Nevnímání informací 

Nestrašit – pozitivní p ístup z naší strany, my jim taky nem žeme íkat všechny 

komplikace, které je moho potkat, to bychom jim brali veškeré nad je do života 

Kontrola léka -  niektorý d laj  mrtvého brouka a zkouší nás, co jim odpovíme a pak je 

taková skupina sumariza , ktorý to rieší tak, že od každého z nás, našich koleg  se ptají 

na stejné v ci a d lují si pak sumarizaci a vyhodnocuj . 

Zdroje nedoporu uje to ony si pak spozoruj , když chce ta maminka, tak si to vyhledá, já 

b hám, já to moc priznám sa ani neznám 

Jaké dovednosti matky s PND postrádají, co se musí nau it? 

Rehabilitace (no a pak ta rehabilitace Vojtovou metodou, to se musí nau it a to je t žké. 

Udržení laktace, krmení-  na to kojení máme lakta ní sest i ku a ta jim v tom pomáhá   

Obratnost a chvaty asi tam je takový strach, že když na to miminko chytnou, tak mu 

ublíží. 

Kompletní zacvi ení to je v rukách sest i ky 

První pomoc  

Trp livost  

Specifika jsou u t ch t žce nezralých, které mají srde ní kontroly, o ní atd. ud lá se 

takový management 
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Co by konkrétn  p isp lo ke zlepšení situace matek s PND? 

Psycholog asi n jaká ta psychologická intervencia, ale odborník, který d lá jen tuto 

problematiku a pak i d tský psycholog potom. 

Informovat – míra -Taky je d ležité do jaké míry je informovat. Tak, že informovat ur it  

jo, ale otázka druhá je do jakej míry. 

Vzd lávací materiál – takový asopis pro miminka s obrázky.  

Podpora rodiny - partnerská podpora – pokial funguje ten partnersky vztah a ta 

maminka na to není sama, tak si myslím, že to hodn  ud lá. Tak si myslím, že ta práce 

s nimi i potom propušt ní. Jedna v c je hospitalizace tady a pak taky ten p echod dom . 

Vyhodnocení respondent E 

Je možné stanovit obecnou charakteristiku matky s p ed asn  narozeným dít tem? 

Demografická charakteristika 

a, neexistuje - ale obecn , já nevím, já nedokážu obecn  charakterizovat je to 

nehomogenní skupina 

b, sociální anamnéza  - musíme si uv domit, že jsme v kraji, který je specifický svým 

demografickým složením. Nezam stnanost, nízký sociální status, rozvodovost… 

c, rizikové faktory 

Stres, strach, šok – mají úzkost a obavy o život toho dít te, to je pak v tšin  t ch matek 

spole né  

Fáze  

Jaká je sou asná úrove  zdravotní gramotnosti  matek s PND? 

Vzd lání 

a, vyšší dá se poznat, p edevším z úrovn  tý komunikace s tou matkou 

b, nižší  
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c, technici 

d, jiné 

Hodnocení ZG (tak ta gramotnost  bych ekl dneska díky internetu ur it  roste ve srovnání 

s minulostí. Ty matky jsou v tomhle tom skute n  informovány 

Komunikace s klientem (za prvé ono záleží, kdo podává informace, já jsem se t eba 

nau il, že to podávám co nejstru n ji, s v domím toho, že to podávám laikovi a se snahou, 

aby mi maximáln  rozum l. Myslím si že se mi to da í, ale co jsem vypozoroval, že v tom 

se lišíme. Tak u m  se to vyvinulo tak, že se snažím, co nejstru n ji a asi p iblížit se tomu 

rodi i. Tak, že k t m rodi m musíme p istupovat individuáln  a to lov k pozná na 

základ  té komunikace s nimi. 

Které oblasti a v které ur ité dob  jsou pro matky s PND nejvíce problematické? 

Postižení  - to je napadá, to si spojují, p ed asn  narozené –postižené. A když je 

problematický porod a dít  se k ísilo, ano tak se ptají, jestli bude postižené, ale konkrétní 

p edstavu jak by mohlo být postižené to ne, nemyslím si, v tšinou ne. 

Hospitalizace p ed porodem - samoz ejm  to t hotenství se snažíme udržet co nejdéle a 

ten neonatolog tý mamince vysv tlí ty perspektivy a zp sob pé e, pokud se narodí 

p ed asn , tak ty základní informace získají na tom odd lení rizikových gravidit, tak, že už 

m že být na tu situaci p ipravena, když se to dít  narodí p ed asn  a ty, kterým se to stane 

náhle, tak je to samoz ejm  mnohem horší.  A taky je to lepší pro to dít  pokud se zahájí 

lé ba kortikoidy) 

Krmení –kojení  

Bude v po ádku – ptají se jestli bude v po ádku  

Propušt ní  

Komunikace s léka em 
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P ežití (to nejkriti t jší období, když se narodí t žce nezralé dít , první dny, kdy pot ebuje 

skute n  intenzivní pé i na dýchacím p ístroji v inkubátoru, má spoustu elektrod, zavedené 

kanyly, to je asi nejsložit jší období pro ty maminky, mají obavy o život toho dít te. 

Sebeobvin ní v tšinou se za nou chovat podobn , za nou pátrat, pro  porodily p ed asn , 

mají obavy ze svého selhání 

Nahoru dol  (ta hospitalizace, pokud je to t žce nezralé dít , tak trvá t eba 3 m síce a 

p ijdou další problémy, komplikace, tak že ta euforie zase opadne a jde to zase dol  a zase 

se propadá do n jakých obav. 

Jaký typ informací matkám s PND nejvíce chybí? 

Postižení (když se narodí extrémn  nezralé dít , tak je nutné je upozornit, že mohou 

nastat komplikace 

Sjednocení a ucelení (to je problém nás všech, když vyhledáváme na internetu a nejsme 

odborníci. Ale my to pak m žeme uvést na pravou míru a vtom bychom jim m li být 

nápomocni 

Rozlišení a ut íd ní no, jist , n kdy je to kontraproduktivní, ty informace, protože jsou 

laici, tak je nedokážou dát do kontextu. 

Internet negativní vliv Ne, já si myslím, že je to dob e, že si to ty maminky vyhledávají 

Internet jako hlavní zdroj- asi hlavn  internet, knihy ne, i když objeví se maminky, co 

toua n kdy zíráme, co na tom no ním stolku mají, ale t ch je Nevnímání informací 

opakovan  se setkáváme s tím, že si st žují, že t ch informací mají málo nebo 

nedostate né. N kte í dokonce tvrdí, že nedostali žádné 

Nevnímání informací  - no, tak já asto, nebo mi máme pocit, že to když komunikujeme 

s t mi matkami, snažíme se jim vysv tlit tu problematiku a mezi sebou se shodujeme, že ty 

maminky potom si st žují, že nemají dostatek informací, p itom mi jim je dáváme a jsme 

p esv d ení, že jsme jim je podali a myslíme si, já nevím, že jsme jim je podali dostate n  

tak, aby tomu porozum ly a setkáváme se s tím, že si pak ty maminky st žují, že nemají 

dostatek informací, což se k nám pak dostává r znými kanály, že. 
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Nestrašit – pozitivní p ístup (nestrašíme je dop edu, spíš se na to chceme dívat 

optimisticky 

Kontrola léka  já nevím, jestli proto, že nám nerozum li, spíše proto, že nám ned v ují, 

že mají pocit, že mi jim ne íkáme plnou pravdu a tomu prost edníkovi ji ekneme. To já 

nevím, to si myslím 

Zdroje - to se neptají, vyhledávají si to sami. A takové ty vzd lan jší maminky se pak 

kontaktují na takové ty ob anské sdružení, nedoklubko a já nevím, zakládají pak blogy, 

kde si sd lují své zkušenosti. 

Jaké dovednosti matky s PND postrádají, co se musí nau it? 

Rehabilitace (provádí se fyzioterapie a v tom jsou maminky také edukovány. To je 

zau uje ten fyzioterapeut. 

Udržení laktace, krmení - my je edukujeme, protože ony to postrádají, hlavn  

prvorodi ky, jak budou odst íkávat, udržovat hygienu, uchovávat a transportovat k nám. 

Obratnost a chvaty to dít  je menší a k eh í 

Kompletní zacvi ení když už vidíme, že miminko p jde dom , tak tu maminku týden 

p ed propušt ním p ijímáme a ona se u í o dít  pe ovat 

První pomoc  

Trp livost  

Specifika  

Co by konkrétn  p isp lo ke zlepšení situace matek s PND 

Psycholog psycholožka tady je na gynekologii, tak je k dispozici p ed a po porodu. Ale po 

porodu, když jdou pak dom , tak už jim k dispozici není a to by ješt  ur it  bylo pot eba 
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Podpora rodiny – tým - ale co si myslím, že jsme dlužni t m maminkám, vid l jsem to 

v Dráž anech, tým lidí, kte í pomáhají t m rodi m a d tem, podp rný tým, kte í t m 

rodi m dokážou pomoct. Tak to já tady postrádám. 

Zapojení do pé e – aby mohly být s dít tem na pokoji, to jsme tu m li a z kapacitních 

d vod  nemáme a to postrádám 

Vyhodnocení respondent F 

Je možné stanovit obecnou charakteristiku matky s p ed asn  narozeným dít tem? 

Demografická charakteristika 

a, neexistuje - ale tu obecnou charakteristiku nevidím, nedokázal bych íct, že je n jaká, 

jsou to matky skute n  z velmi širokého spektra 

b, sociální anamnéza  - nemáme v zásad  žádnou selektovanou populaci v tom smyslu, že 

by to bylo n jak sociáln  lepší, spíš je tu ada matek, které mají horší sociální anamnézu 

c, rizikové faktory 

Stres a strach  

Fáze  

Jaká je sou asná úrove  zdravotní gramotnosti matek s PND? 

Vzd lání  

a, vyšší - dá se poznat, protože jsou rodi e, kte í p ijdou diskutovat a p ináší informace, 

které získali na internetu nebo jiném zdroji a jsou schopný pochopit, že se to týká jejich 

dít te  

b, nižší 

c, technici (spíš cht jí ty technický údaje, nebo pot ebují popsat dít  jako takový p ístroj a 

p esn , jako, který ty sou ástky nefungujou. Ale když zas vidí, že se to dít  monitoruje a 

všechnu tu techniku, tak se uklidní.  

d, jiné  
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Hodnocení ZG myslím si, že se ta úrove  za poslední léta zvýšila, že je PND nenapl uje 

takovou hr zou díky medializaci a ví se, že ty výsledky jsou jedny z nejlepších ve sv t , 

tak ty matky nemají tolik pochybností v tom, že by ta pé e nebyla kvalitní, ale neví, kde 

v té pé i se to jejich dít  nachází 

Komunikace s klientem já, na základ  zahrani ních zkušeností a kurz  psychologie, vím, 

jak informovat, ale v tom si myslím jsou léka i stále do ur ité míry laici. Když s nimi 

mluvím, za ínám tím, že se ptám já, aby mi sami zkusili charakterizovat, v jaké se nachází 

situaci, bez ohledu na to, co už jim bylo sd leno, a pak mohu íct, jestli vidí situaci reáln  

nebo má informace nep esné nebo zavád jící. D ležité je znát zp tnou vazbu. 

Které oblasti a v které ur ité dob  jsou pro matky s PND nejvíce problematické? 

Postižení (jestli to dít  bude postižený a co to pro n  bude znamenat. Žádnou konkrétní 

p edstavu nemají, ale tu my nemáme taky. S n jakou v tší pravd podobností je 

informujeme jen, když je to extrémn  dobrý nebo naopak špatný, tam jsme konkrétn jší) 

Hospitalizace p ed porodem (myslím, že jim to dává šanci to snášet líp a taky mají 

možnost, že zauvažujou, jestli cht jí po nás, pokud je to na hranici viability abychom v té 

resuscitaci pokra ovali nebo ne a zvolili observa ní metody) 

Krmení –kojení  

Bude v po ádku  

Propušt ní  

Komunikace s léka em Ta jejich p edstava vzniká na podklad  našich informací!  

P ežití vyjad ujeme n jaké zásadní statistiky, p es to že není nikdy jisté, že p ežije, i když 

má 90% šanci, m že být v t ch 10% a po ád to odpovídá tý statistice, ale ty informace jsou 

d ležité, aby ti rodi e pochopili, že to dít  je na správném míst  pro tu danou situaci, že ten 

lov k rozumí své v ci. 

Sebeobvin ní  
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Nahoru dol  (ten problém dvoufázový tam je, hledají asto ty chyby v tom personálu, 

protože na ten úvodní stres jsou lépe p ipravení. Ta frustrace je asto v tší než na za átku.  

Jaký typ informací matkám s PND nejvíce chybí? 

Postižení (oni, když s nimi mluvíme a íkáme jim, že se mohou postupn  nabalovat ty 

diagnózy, tak oni jako necht j, abychom jim tohle to íkali, ale je na míst  jim to íkat 

Sjednocení a ucelení (myslím si pokud ta matka má pot ebu, jako že vznikla pot eba, aby 

ty informace dostala, tak bude v kontaktu s adou léka , kte í jí ty informace m žou podat 

ucelen   a ty stránky obecný i odborný jí dodají tu literaturu 

Rozlišení a ut íd ní no, já si myslím, že když chodí na ty kontroly, tak není problém, aby 

p inesla tu stránku a ekla, já jsem to na etla z tohohle a ten zdravotník by to m l bez 

problém  rozlišit a korigovat. Asi se to nedá úpln  rozlišit ty oficiální a mén  oficiální 

stránky a proto by to m l posoudit práv  ten, kdo tu odbornost d lá. 

Internet negativní vliv Ne (já jsem se s tím moc nesetkal, že by ty rodi e m li informace 

úpln  zavád jící 

Internet jako hlavní zdroj (hlavn  internet, i když je mnoho odborných u ebnic, 

nedomnívám se, že pokud je to laik, tak bude vstupovat na tuhle p du 

Nevnímání informací 

Nestrašit – pozitivní p ístup (v 80% to nevíme, jak to bude vypadat a myslím si, že to ani 

není vhodné, aby to rodi e v d li dop edu. 

Kontrola léka e  já si myslím, že je to dobrá možnost, aby rodi e získali informace i od 

jiných odborník , protože pokud je opakovan  informuje jeden lov k nebo tým, tak oni 

m žou mít pocit, že je to spiknutí. Musí se jim dát pocit, že to není uzav ený kruh, p izvat 

lidi z jiných pracoviš , pak mají pocit, že ten jejich problém, že je objektivní. 

Zdroj NE ony v tšinou pak navážou na ty organizace, jako je nedoklubko a další, které 

jsou pom rn  aktivní. 
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Jaké dovednosti matky s PND postrádají, co se musí nau it? 

Rehabilitace (dnes je odklon od toho, aby všechny PND byly indikovány k rehabilitaci, je 

to zbyte né p et žování. Ty, co jsou, tak se to matky musí nau it. 

Udržení laktace, krmení je d ležité, aby tam byl zácvik a n jaký režim 

Obratnost a chvaty jsou šikovn jší matky a mén  šikovné, ale je to zvládnutelné 

Kompletní zacvi ení u nás jsou s dít tem na odd lení  

První pomoc matka by m la mít základní informace o resuscitaci. Všechny d ti rizikové 

dostávají p i propušt ní leták o první pomoci o resuscitaci 

Trp livost – to si myslím, že je d ležité.  Je tam jakoby málo prostoru pro ten klid. 

Specifika - jsou–ty d ti mají paraleln  spoustu dalších sledování, tak aby ta matka to 

zvládla, protože jako na víc míst se s dít tem musí dostat. Ty d ti jsou dráždiv jší a 

problemati t jší v p íjmu potravy, mohou mít dechové obtíže a ty stavy kolísaj.  

Co by konkrétn  p isp lo ke zlepšení situace matek s PND 

Psycholog -V tšina nemocnic dnes nemá klinického psychologa na odd lení a pokud se 

v nemocnici vyskytuje klinický psycholog, tak tohle to není jeho dominantní obor. Ten by 

prost  musel pracovat p ímo na odd lení, chodit na vizity. 

 Podpora rodiny– tým, skupina jako klinický psycholog, ošet ující léka , n kdo z t ch 

zájmových skupin, sestra. Já si myslím, že by nebylo špatný nejen to t m rodi m 

nabídnout, ty organizace, protože oni sami, když jsou ve stresu, tak o tom s nikým necht jí 

mluvit a na ty organizace nenavážou, ale aby to bylo sou ást lé by nebo pé e, nejen to dít  

a jeho životní funkce, ale i ti rodi e. 
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Vyhodnocení Respondent H 

Je možné stanovit obecnou charakteristiku matky s p ed asn  narozeným dít tem? 

Demografická charakteristika 

a, neexistuje 

b, horší sociální anamnéza - Hrozn  záleží na regionu, je to masakr proti Praze 

c, rizikové faktory 

Stres, strach, šok– Tam asi opravdu záleží na tom týdnu toho t hotenství, ale takový to 

gro toho je strach a pocit selhání. Protože se boji. A je jedno jestli miminko má p l kila 

nebo 2 kila, ale to miminko vnímá po ád stejn . Strach z tý nejistoty, že se n co stalo a co 

bude dál. Tak že takový to dominantní je obava strach nejistota. 

Fáze  

Jaká je sou asná úrove  zdravotní gramotnosti  matek s PND? 

Vzd lání   

a, vyšší nepoznám ur it  úpln  100%, ale už vizuáln  jo, jak ta matka vypadá , je 

upravená,  

b, nižší – ale zas na druhou stranu, ty lidi jsou hrozn  hodný a hrozn  milí, nejdou do 

konfliktu a je s nimi mnohem jednodušší spolupráce. Pak ty informace je pot eba hodn  

dávkovat, když je mí  vzd laná. 

 c, technici – inženýrky než ony p ebalí to dít , to je v c. Ony u toho hrozn  p emejšlej, 

pot ebujou na to návod, podle kterého postupujou. B hem 20 minut zlikviduje 4 pleny, 4 

podložky a dít  po ád není p ebalený.  

d, jiné 

Hodnocení ZG - Jsem se tady v regionu setkala i s úpln  negramotnýma matkama a to 

jsem si myslela, že to v dnešním vzd lávacím systému ani není možný, ale je. 

Komunikace s klientem - nejd ležit jší je co nejd íve s t ma rodi ema mluvit a 

p itáhnout je za t ma d tma. Ne jenom, že o tom mluvíte, ale oni si to taky musí osahat.  
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Které oblasti a v které ur ité dob  jsou pro matky s PND nejvíce problematické? 

 Postižení - záleží na inteligenci, jestli je napadne spojitost s pp, ale ím je dít  nezralejší, 

tím více se ptají nebo, když je problém, t eba t žká hypoxie nebo krvácení. Ty dotazy na 

postižení p ichází v tšinou s komplikacemi a taky pak, když jdou dom . Myslím si, že 

n který se neptaj z nev domosti a n který ze strachu, že to jako necht j slyšet. Ale pak to 

p ijde, když jdou dom . 

Hospitalizace p ed porodem - pokud to vezmeme obecn  tak to je pro n  lepší, jo, mají 

možnost se s tím porovnat, ale je to individuální a taky záleží na inteligenci. N kdo stejn  

není schopen to v té hlav  zpracovat. Na druhou stranu si íkám, jestli, když mi budou 

íkat, že se n co špatnýho stane už t i týdny dop edu, tak nevím. 

Krmení –kojení – A dnes to kojení. Je to vynášené zbyte n  do oblak a ty matky jsou pak 

hysterický. To dít  je na dýchacím p ístroji a ona by mu už cpala to prso. A myslím si, že 

se to dá d lat i normáln  a s pohodou.  

Pak je taky jak to jde a jak to nejde. Jsou prost  matky, kde to nejde a je nesmysl, když se 

tvrdí, že kojit m že každá. A je pot eba tu matku na to p ipravit. 

Bude v po ádku - spousta t ch v cí vyleze na povrch kolem 5-6 m síce a do té doby, když 

je to hezký miminko a ono leží a jí, tak si eknou, že dobrý a až se má otá et na b icho ono 

furt jen leží a kouká, tak najednou jako je to divný. 

Propušt ní - Víte jaká je první otázka? Kdy p jdou dom  a já jsem z toho vždycky úpln  

paf i po t ch letech je to furt stejný. 90% matek, když jim eknete, narodilo se miminko, 

má todle, todle a dáte jim takový ten základ informací a první otázka je kdy p jdeme 

dom . 

Komunikace s léka em -  Je hrozn  d ležitý s nima mluvit i o takových oby ejn jších 

v cech. Protože je to hrozn  psychcky náro ný dostávat jenom tu informaci, dob e, špatn , 

A taky dávat jim jen krátkodobý cíle, aby se m ly eho chytnout.  

P ežití  

Sebeobvin ní    
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Záleží na intelektu, n kdo to vezme, že se to stalo a snaží se jít dál, protože to už stejn  

nevy eší a n kdo hledá toho viníka a pot ebuje najít ho najít, protože ono je to kolikrát pro 

n  osvobozující, protože ty p ed asný porody jsou nej ast ji zp sobeny infekcí a podobn  

a že by za to mohla vyložen  ta matka tak to málokdy, ale v tšinou nikdo moc nechce tu 

odpov , že za to nikdo nem že Sebeobvi ování z toho je t eba je vyvést, co nejrychleji, 

brání jí to získat sílu pro tu situaci dál. 

Nahoru dol   

Jaký typ informací matkám s PND nejvíce chybí? 

Postižení (Neonatologie prošla obrovským vývojem, ale nem žete jim nic zaru it, 

nem žete jim dát záru ní protokol a je spousta v cí, který nejsou vid r a projeví se pozd j, 

t eba autistický rysy. V 90 letech jsme bojovali o p ežití každýho dít te a pak ty d ti za aly 

p ežívat, tak se za alo, aby byly i zdraví a te  už jsou i zdravý, jako co se tý e tý asný 

morbidity, ale vystupujou te  víc takový ty inteligen ní problémy a kognitivní funkce a 

ást t ch d tí kon í n jakým tím autismem a  kam ješt  jít, co ješt  zm nit, ale myslím si, 

že tohle to jako nep jde, protože to je všechno tak um lý, co t m d tem vlastn  d láme, 

když srovnáte ten klid v tý d loze a to všechno, co si musejí jako zažít 

Sjednocení, ucelení a míra . A je to t žké, ned láte na odd lení sama a musíte udržet tu 

správnou míru. Komunikovat ano, ale dávat si pozor. 

Rozlišení a ut íd ní Vlastn  ani nevím, co si o nich myslet, kdo to vlastn  píše a to ony 

rozlišit asi taky neumí.  

Internet negativní vliv-  já to úpln  nesnáším, ale není to jen internet, ale taky kamarádky 

a taky ta stará generace, ty mýty a pov ry, že inkubátor je spojený se slepejma d tma. 

S tím se setkáváme po ád, jestli nebude slepý. A je to tím, že máte slepý v okolí a dál se to 

rozsévá. A taky, že, když to bude postižený, tak radši nic. Je to procentuáln  mí , ale po ád 

se stím setkávám. 

Internet jako hlavní zdroj-  Internet ur it , ale nej ast ji získají informace na odd lení, 

tak by to i m lo být.  
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Nevnímání informací Vyt s ování, zvláš  to negativní. Strávíte s nimi o víkendu spoustu 

asu a ona po víkendu p ijde a ptá se a tvrdí, že nic neví. 

Nestrašit – pozitivní p ístup Víte, ony si sice pak ty matky st žujou, že jsme jim nic 

ne ekli, ale ony by ty informace neunesly, co všechno se m že stát, toho je tolik, že by si to 

dít  ani nevzaly dom . To nejde odhadnout, jde to paprs it , od úplných ležák  po úpln  

normální.  

Kontrola léka  - Pak se ptají i sester a dopl ují a ov ují si i u nich. Ale ta 

informovanost od t ch léka  m že být obsahov  stejná ale verbalizovaná jinak, pozitivn  i 

negativn . 

Zdroje – doporu uju nedoklubko  

Jaké dovednosti matky s PND postrádají, co se musí nau it? 

Rehabilitace U í se to tady, ale musíte odhadnout, že to ta matka zvládne. Špatn  d laná 

rehabilitace spíš ublíží. Ten trend posílat všechny na rehabilitaci, to si myslím, že to není 

dob e. Cvi í se v Evrop , Amerika, Asie necvi í. Já jsem odp rce toho plošného, když je 

rizikové, tak cvi í. Ale myslím si, že umí pomoct, tam, kde je to indikovaný. Nap íklad u 

romských d tí, tam to ani nevyžadujeme, ony to nedaj. 

Udržení laktace, krmení  Trochu je i problém, že ony musí odsávat a tam záleží taky na 

inteligenci, protože, když to dít  v noci plá e, tak ona vstane a dá mu napít, ale, když má 

jen odsávat, tak pak ekne, že spala a nevzbudila se. Tak i když to íkáte všem stejn , tak 

jen ty inteligentní si uv domí, tu kvalitu a všechna ty pozitiva. 

Obratnost a chvaty A zbavit se toho strachu sáhnout na dít , tak je pot eba, aby byly 

k tomu vedené, ale n které se to nenau í ani, když jdou dom  

Kompletní zacvi ení ale n které se to nenau í ani, když jdou dom   

První pomoc 

Trp livost spíš mentální dovednosti, trp livost. 
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Specifika – jsou Ty kontroly, to je tady v kraji spíš problém finan ní, kolikrát nemají ani 

auto 

Co by konkrétn  p isp lo ke zlepšení situace matek s PND? 

 psycholog a oni ty psychologové a psychat i v tomto neexistujou a ony ty matky to pak na 

vás valej, protože maj potíže, tu se jí z ekne rodina, tu manžel ji opustí a vy to s nima 

ešíte, d láte jim tu vrbu 

podpora rodiny- partnerství - Záleží hrozn  i na charakteru rodiny a na vztahu partner . 

Jestli se podrží navzájem nebo jestli ten chlap se nezapojuje. Protože po ád ve spole nosti 

p evládají názory, že ono z toho nic nebude , k ni emu to není, ale nedá se sice íct, že 

nebude mít n jaké problémy , ale ne tak, jak to bylo d ív. Ta medicína šla hrozn  dop edu  

Pé e o d ti podle mne není jen pé e o d ti, ale taky o ty rodiny, ale nemyslím si, že by to 

takhle m li všichni postavený. Ono, sebere vám to mo e asu, nejdete dom  ve t i jdete 

dom  v šest, ale ty lidi to pot ebujou. Pro mne to bylo vždycky d ležitý, aby i ta rodina 

byla v pohod .   

zapojení do pé e - cítí beznad j, že nem že nic d lat, tak zapojit ji, do eho to jde a 

hlavn  dávat jí cíle, nap íklad jestli bude na dýchacím p ístroji, jestli za ne trávit mlíko.  

A je to dobrý, že ty matky se mají na co t šit 

Vyhodnocení respondent I 

Je možné stanovit obecnou charakteristiku matky s p ed asn  narozeným dít tem? 

Demografická charakteristika 

a, neexistuje 

b, sociální anamnéza  

c, rizikové faktory V dnešní dob  p ibývá p ed asných porod , je vyšší procento um lých 

oplodn ní, rodi ky jsou starší, jsou nemocn jší. PP ze strany plodu, to odte e plodová 

voda, ale ada t ch pp je vynucená ze stavu matky, protože mají vysoký krevní tlak, jsou 

závažn  kardiologicky nemocné a nejsou schopné donosit plod do termínu porodu. Ten 

trend je vzr stající, ur it . 
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Stres, strach, šok – Zcela zásadní je rozlišit jestli ta maminka je pp ohrožena primárn , 

tedy že se jedná o první t hotenství nebo už má zkušenost. Tyto dv  skupiny se asi chovají 

trošku odlišn . Ty co jsou ohroženy pp primárn , tak ty ješt  neporodily a v zásad  si asi 

neumí p edstavit, co takový porod obnáší. Kdežto maminky, které už p ed asn  porodily a 

nedej bože s n jakým takovým negativním prožitkem morbidity nebo mortality, tak si 

myslím, že jsou na adu v cí vnímav jší, citliv jší. Obecn  obavy jsou tam pokaždé a u 

t chto mohou být ješt  akcentovány až tém  do patologické formy. 

Fáze  

Jaká je sou asná úrove  zdravotní gramotnosti matek s PND? 

Vzd lání 

a, vyšší pokud se za nete ptát, kde erpala a taky jaká je úrove  t ch otázek, tak to 

vzd lání ur it  poznáte.  

b, nižší – Samoz ejm  jsou maminky, které ten pp nestresuje z nev domosti a nebo jsou 

tak založený, nebo, když užívá alkohol nebo je na pervitinu, tak ji to fakt ten pp nestresuje, 

protože vlastn  v bec nechce to dít  mít. 

c, technici a inžený i 

d, jiné  

Hodnocení ZG (Zvyšuje se. Ur it .  Obecn  dnes jsou gramotné matky, umí íst, psát a 

po ítat, tak si najdou adu informací. Myslím si i o p ed asném porodu, protože 

v okamžiku, kdy je vyslovená diagnóza hrozící pp, tak ona sedne na internet a za 5 minut 

má informace. Kdekoli, na mobilu. Tak že ta gramotnost se ur it  zvyšuje, ale jaká je t žko 

íct. 

Komunikace s klientem (Ur it , pokud se za nete ptát, kde erpala a taky jaká je úrove  

t ch otázek, tak to ur it  poznáte., pak je samoz ejm  na vás, jakou zvolíte komunika ní 

úrove . Takto to funguje v celé spole nosti. Tak asi je r zná kategorie t ch matek, kdy 

ekne, na internetu jsem etla, nebo tam jsem etla a pak je to o nás, že jim vysv tlíme jaká 

je realita. 
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Které oblasti a v které ur ité dob  jsou pro matky s PND nejvíce problematické? 

Postižení - Ptají se, že nebude postižené? Jakou má šanci, že bude zcela zdravé nebo jestli 

tam bude n jaká závažná vada. A ona si musí uv domit a myslím si, že si to uv domují, že 

ve 26 týdnu to nem že být úpln  zdravý miminko. 

Hospitalizace p ed porodem Podle mne délka hospitalizace není nijak významná, protože 

dnes je jen t i dny a prost  ta situace je stejná, protože se po ád rodí p ed asn  a to jako 

nehraje roli. Tak že je to vždy p ed asný porod a ím je to d ív, tím je to závažn jší.  

Krmení –kojení  

Bude v po ádku Ony se na sebe v bec neptají, ony se ptají, co s  miminem. 

Propušt ní – d íve tu ležely od 20. týdne, ale dnes to tak není, po 3 dnech jde dom . 

Komunikace s léka em  

P ežití - ale nejvíce je zajímá jak to je a bude s miminem po porodu, jakou má šanci, že 

p ežije. 

Sebeobvin ní -  další v c, kterou cht jí v d t je, pro  k tomu došlo, pro  rodí p ed asn . 

Nev dí, jestli neud laly chybu. Ale to my nevíme. Nej ast ji je to infekce. N kdy mají 

pocit viny. A íkaj si, jéžiš, já jsem nem la chodit na ten nákup, já jsem nem la va it tu 

sví kovou. Ale tak to není. To obvin ní postrádá smysl a v tšina z nich k tomu dosp je, že 

to tak je, že s tím nikdo nic neud lá a žádná vina není. 

Nahoru dol   

Zp sob porodu - zajímají o to jestli to bude porod spontánní nebo císa ským ezem 
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Jaký typ informací matkám s PND nejvíce chybí? 

Postižení  

Sjednocení a ucelení když ekne, na internetu jsem etla, nebo tam jsem etla a pak je to o 

nás, že jim vysv tlíme jaká je realita, to je pak už na tom personálu, aby je usm rnil, ten by 

m l jim ty informace íct, tak jak jsou. 

Rozlišení a ut íd ní Ale tak jak to platí ve spole nosti obecn , bu  umí filtrovat 

informace a nev í všemu, co je psáno a dáno, to znamená, že t eba umím ty informace 

filtrovat a to, co je on line, pro m  není tak zásadní a rad ji si p e tu fundovaný lánek o 

tom, co to je pp. Informace nemohou stresovat, pokud je lov k umí filtrovat. A to si 

myslím ani nemusí souviset se vzd laností.  M že být vzd laný a v tom vyhledávání se 

m že chovat jako negramot. Je to na tom personálu, aby jim to ut ídil. 

Internet negativní vliv Tak asi je r zná kategorie t ch matek. M žu si íst Blesk, ale nijak 

to neovliv uje m j život a p e tu si seriózní deník, pokud chci získat opravdu n jaké 

informace, co se d je a to je to samé, to získávání informací u t ch maminek. Ale pak jsou 

samoz ejm  maminky, které cht jí dát dít tti to nejlepší, podle svého nejlepšího v domí a 

sv domí a ty m že to množství informací stresovat, protože jsou asto protich dné.   

Internet jako hlavní zdroj  ta ZG se zvyšuje v dnešní dob  ur it  hlavn  díky internetu, 

ale taky díky zkušenostem okolí, protože dnes se potkáte s n kým kdo má PND vždy i ve 

svém okolí a dneska ta informovanost je neomezená. V okamžiku, kdy je vyslovená 

diagnóza hrozící pp, tak ona sedne na internet a za 5 minut má informace. Kdekoli, na 

mobilu.  

Nevnímání informací  

Nestrašit – pozitivní p ístup  

Kontrola léka    

Zdroje 

Jaké dovednosti matky s PND postrádají, co se musí nau it? 
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Rehabilitace  

Udržení laktace, krmení   

Obratnost a chvaty  

Kompletní zacvi ení  

První pomoc  

Trp livost 

Specifika  

Orientace v zdravotnickém systému- aby se taky zorientovaly v tom systému, protože 

p ed lety zde ležely od 20 týdne, ale dnes to už tak není, ta situace je jiná, medicína šla 

dop edu, zjistilo se, že to nemá vliv na ty miminka. Ta orientace v tom zdravotnickém 

systému chybí ur it  všem a chybí kolikrát i nám. 

Co by konkrétn  p isp lo ke zlepšení situace matek s PND? 

Psycholog  

a, chybí  

b, nechybí - Psycholog je na odd lení gynekologicko porodnickém b žn  k dispozici a je 

využíván i maminkami p ed i po pp. Využívají ho, protože pokud jde o toho lov ka, tak 

se možná stydí, že má n jaký problém psychický, ale tady jde o to dít , tak pokud ten 

lov k není n jaký asociál a není mu všechno jedno, tak vyhledat psychologickou poradu, 

není p eci nic, za co by se m l styd t. 

Informovanost - Informace, a kvalitní informace, aby v d ly, co je smyslem lé by, co se 

snažíme t m maminkám dát a pak je to otázka u t ch novorozenc , oni musí v d t, pro  je 

n kdo píchá do žíly, pro  jim tam dává antibiotika nebo léky utlumující d ložní innosti a 

léky na zrání plic a pokud jim ty informace dáte a eknete jim pro  je to dobrý a k emu je 

to dobrý, pro  ten management je takovej, t ch dalších 48 hodin. 
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13.4 Perinatologická centra v R 

Seznam perinatologických center intenzivní a intermediární pé e: 

 

 

 


