
(Ne) musíš to zvládnout sama 

Úloha psychologa v péči o rodiče 

předčasně narozených dětí 

PhDr. Lenka Emrová 

UPMD Podolí, Praha 



Osnova prezentace 

• Musí či nemusí 

• Sdílení 

• Podpora 

• Informace 

• Úskalí psychologické péče 



Sdílení pocitů a empatie 

• Co prožívají rodiče? 

 

– dezorientace – náhlý přechod, 

kontrast, trauma 

– prudké přívaly negativních emocí 

 

– pocitová ilegalita – sebeodcizení 

– osamělost – neschopnost 

uspokojit svoje potřeby 

 

 

 

 

• Jak může pomoci psycholog? 

 

– ukotvení v základním kontextu 

životní reality 

– sdílení a přijetí pocitů 

„sdílená a prožitá emoce ztrácí 

svoji sílu, nezahlcuje a 

neparalyzuje“ 

„umožňuje být v kontaktu se 

sebou a svými potřebami a ty 

naplňovat“ 

„umožňuje brát svůj stav vážně, 

ne jako patologii, za kterou je 

nutné se stydět a skrývat ji“ 



Sdílení pocitů a empatie 

• V rodině 

= velká pomoc a výhoda 

   ALE 

Co nepomáhá! 

 

• Dávání rad „měla bys cvičit, myslet 
pozitivně…“ 

• Zlehčování „jsou horší věci, hlavně  

 že…“ 

• Utěšování „to bude dobré 

• Vyprávění příhod co jim se stalo 

• Povzbuzování „to bude dobré, 
vzmuž se, musíš být statečná, silná, 
nebuď smutná, ať neztratíš mléko…“ 

• Projevování soucitu „to je mi líto, 
to je hrozný, co se nám to stalo…“ 

• Vysvětlování „to je protože jsi…“ 

• Psycholog 

 

• Reflektuje – 
pojmenovává emoce 

 

• Parafrázuje 

 

 

 
      uvolnění napětí  

porozumění sebe sama 

  přijetí sebe sama  

 



Podpora 

• Co prožívají rodiče, 
matka 

 
– pocity osobního selhání 

– pocity, že zklamaly 

– narušení sebedůvěry, zda 
obstojím jako matka 

– pocity prázdnoty -přerušen 
proces identifikace s rolí 
matky  

– narušení sociální identity, 
často i osobní 

• Jak může pomoci psycholog? 

 
– podporou 

– ubezpečováním a ujišťováním 

– upozorňováním na drobné pokroky 
a opěrné body 

– chválou 

„Umožňuje více využívat vlastní 
potenciál, intuici“ 

„Podporuje sebedůvěru a umožňuje 
maminkám více si věřit a mít se 
rády“ 

„Umožňuje přijmout sebe sama, 
situaci a svoje dítě“ 



Informace 

• Co prožívají rodiče? 
 

 

– Nejistota – frustrace z 
nedostatku či z množství 
informací 

– Tlak od okolí, lékařů, z 
internetu „jak by to mělo být“ 

– Srovnávání s „tabulkami“, s 
ostatními dětmi 

– Popírání reality (postižení či 
opoždění dítěte) 

 

• Jak může pomoci psycholog? 
     Pomáhá adaptovat se na novou 

situaci, ne radami, ale otázkami 

– Jak se o sebe starat 

– Jak sytit svoje potřeby – uvědomit si 
je a říci si o jejich naplnění 

– Jak si najít svoje „nové místo“ v 
nezvyklé ohrožující situaci 

– Jak se chránit před necitlivostí okolí 

– Jak sebe i dítě nepřetěžovat 
přiměřenou stimulací a rehabilitací 

– Jak se naučit být „tady a teď“ a 
otevřená všem možnostem 

– Jak a kde vyhledat informace 

 

„umožňuje postupné přijetí situace, 
sebe sama i dítěte s možným 
opožděním či postižením“ 

 



Úskalí psychologické péče 

• Jen malé procento matek, rodičů vyhledá aktivně pomoc 
psychologa! 

• Většina matek nabízenou pomoc odmítá! 

     PROČ? 

• Osobnostní predispozice, zkušenost 

 přesvědčení:„nikdo mi nepomůže, musím to zvládnout sama, kdo nezažil, 
neporozumí“ 

• Pocitová ilegalita 

 z počátku pud sebezáchovy v důsledku přetížení organismu, později 
přesvědčení: „nesmím se hroutit, abych neztratila mléko, nesmím projevit emoce“ 

• Tlak výchovy 

 přesvědčení: „musím být silná, statečná, projevení emocí je slabošské“ 

• Tlak společnosti 

 přesvědčení: „nesmím selhat, návštěva psychologa je projev selhání“ 


