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Psychologické problematice předčasného porodu se věnuje stále více pozornosti. 

Procento předčasně narozených dětí se zvyšuje, tento fakt je dán především životním stylem, 

ženy podstupují umělá oplodnění, která většinou končí mnohočetným těhotenstvím a to pak 

předčasným porodem.  

 

 

Období před porodem je velmi psychicky náročné. U matek se v tomto období objevují pocity 

beznaděje, bezmoci a strachu z předčasného porodu. Je důležité, aby žena měla dostatek 

informací o možných situacích, které mohou nastat. Možnosti ukončení těhotenství- spontánní 

porod. S.c., průběh předčasného porodu a možné důsledky předčasného porodu.  

 

 

Samotný počátek porodu je pro ženu velmi emočně náročný. Bolest, která doprovází porod, je 

časově ohraničena a žena se na bolest může připravit. Pokud hovoříme o předčasném porodu 

je bolest náhlá a nečekaná – předčasná. Žena je schopna rozeznat příznaky blížícího se 

porodu. Najednou přichází myšlenky, že právě dnes začíná rodit. Uvědomuje si, že na porod 

je moc brzo, pocity úzkosti a beznaděje gradují. 

 

 

První hodiny po porodu jsou velmi stresující. Žena není smířená s tím, že její dítě přišlo na 

svět. U porodu nedonošeného dítěte vše probíhá velmi rychle. Dítě je neonatologickým 

týmem ošetřeno a převezeno do inkubátoru aniž by bylo přiloženo matce k prsu nebo 

pochováno a nedochází tak k časnému kontaktu matky s dítětem. Může dojít k narušení 

interakce matky a dítěte. První hodiny a dny jsou senzitivním obdobím pro vznik vazby dítě – 

matka a rozvojem intuitivního rodičovství. Pokud je doba odloučení matky od dítěte 

prodloužena, může docházet k pocitům nereálnosti dítěte.  

 

 

Předčasný porod je vnímán jako těžká životní situace. Po porodu zažívají matky celou škálu 

především negativních emocí. Bezmoc, frustrace, sebeobviňování, prázdnota, strach, že dítě 

může zemřít. 

Nejčastěji se pak u žen objevují tyto následky – krize, úzkost a strach o své dítě, o jeho zdraví. 

 

 

Dotek je pro předčasně narozeného novorozence nesmírně důležitý, neboť plod má vyvinutý 

hmatový smysl již v šestém týdnu od početí. Jedná se o formu interakce mezi jedinci. 

Podporuje vztah mezi matkou a novorozencem, proto je důležité s dotekem začít co nejdříve 

po porodu. Metod dotyku je celá škála.  

 

 



Klokánkování – přináší mnoho pozitiv jak dětem, tak i jejich rodičům. Obnovuje blízkost 

novorozeného dítěte s matkou nebo otcem přímím kontaktem kůže na kůži. Hlavním cílem je 

urychlení psychického a fyzického vývoje novorozence, zlepšení laktace a prohloubení 

citových vazeb mezi rodiči a dítětem.  

 

 

Motýlí masáže jsou jemné a něžné doteky, díky kterým dochází k uvolnění svalového napětí. 

Cílem masáží je uvolnění napětí a odbourání stresu nejen dítěte, ale i matky. Matka pomocí 

této techniky není odsouzena k nečinnosti, ale může, seč zapojit do péče o své dítě. Díky 

tomu, že se podílí na péči o své dítě je schopna lépe zvládat svou úlohu matky. 

 

 

Kojení lze považovat za formu doteku, pro nedonošené děti je čerstvé mateřské mléko 

nenahraditelným prvkem v péči o novorozence. Problém nastává v tom, že děti nemají ještě 

úplně vyvinuté sací a polykací reflexy, proto je kojení velmi obtížné pro dítě i matku. Kojení 

má i přes svou náročnost nepostradatelnou hodnotu v interakci mezi matkou a dítětem. 

Můžeme tedy mluvit o uspokojování nejen potřeb biologických, ale také sociálních a 

vývojových.  

 

 

Klientem psychologa na neonatologickém oddělení je matka procházející obdobím reakce na 

výjimečný akutní a později chronický stres. Za akutní stres lze považovat předčasné narození 

dítěte, nízká porodní hmotnost dítěte, pohled na dítě v inkubátoru, nepřítomnost dítěte 

v bezprostřední blízkosti matky apod. 

Adaptace nejen na tuto akutní situaci, ale i na dlouhodobější období nejistot klinického 

stavu dítěte, neúspěchů v základních životních rolích matky (kojení), obav o budoucnost 

dítěte (jeho zdravotního a mentálního stavu), oznamování špatných zpráv o dítěti rodině, 

selhání ženy jako matky, pocitů viny, křivd, zlosti apod. přináší do situace období déletrvající 

úzkosti a obav. 

Proto se mohou zdravotníci setkávat s matkami v různých přechodných psychických 

stavech, které se mění dokonce během minut či dní a vyžadují od zdravotníků individuální a 

empatický přístup. 

Práce psychologa na neonatologickém odd. vychází z teorie rozvoje posttraumatické stresové 

poruchy, které předchází emočně těžká situace, která je nad rámec obvyklým lidským 

zkušenostem. Od aktuálního psychického stavu matky se odvíjí i možná spolupráce 

s psychologem. V případě, že se psychické podpory matka nedočká, dochází k vlivu matčiny 

nepohody na klinický stav dítěte a špatnou spolupráci se zdravotníky, která danou situaci jen 

zhoršuje. 

S psychickými příznaky matek nedonošených dětí, se kterými se setkává psycholog, jsou – 

úzkost, zoufalství, depresivní nálada, zúžená koncentrace pozornosti  - převážně při 

oznamování informací o klinickém stavu dítěte. Je zřejmé, že schopnost matek zvládat stres je 

individuální schopností, a psychické příznaky se nemusí projevit u všech matek. Tendencí 

matek na odd. jednotky intenzivní péče je být o samotě a nevyhledávat psychologickou péči. 

Nacházet oporu v rodinném prostředí, před danou situací unikat strategiemi, které na 



zdravotníky působí jako nedbalost. Navázání prvního kontaktu s matkou na oddělení podpoří 

důvěrný vztah při pozdější spolupráci. 

Otázkou pro nás odborníky zůstává, jak citlivě přimět rodiče předčasně narozených 

dětí k zaujímání reálného náhledu na vzniklou situaci a omezení vzniku obranných 

mechanismů, které jsou sice velice účinné z krátkodobého hlediska, ale rizikové z hlediska 

dalšího osudu jak psychického stavu matky, tak ohrožení dyády matka-dítě a převážně 

ohrožení kognitivního vývoje dítěte na základě neuvědomovaných procesů odmítání matky. 

 

 

Kazuistiky 

 

Matka R. – 36 letá prvorodička, z Plzně,  

                - pracuje jako zdravotní sestra na neonatologickém odd. v Plzni 

- nyní 30 + 5, těhotenství po umělém oplodnění 

- porod císařským řezem ve fakultní nemocnici v plzni 

 

Průběh před porodem – Maminky těhotenství výrazně ovlivnila její práce, 15 let praxe na 

neonatologii, každodenní edukace rodičů v péči o novorozence. Prožívala strach každý den. 

Nejprve z potratu a později z předčasného porodu. Na tuto situaci se snažila připravit nejen 

sebe, ale i svého partnera. První záchytný bod si matka stanovila na 30. týden těhotenství. 

Porod přišel již v 31. týdnu. 

 

 

Průběh po porodu – Návštěvy za dětmi na oddělení, kde matka pracovala, byly, dle jejích 

slov, zvláštní. Vůbec si nepřipadala jako maminka, někdy dětem při příchodu na odd. říkala, 

že přišla teta. Byla  edukována v péči o své děti stejně tak jako když edukovala rodiče ona 

sama. Kojení, odstříkávání mateřského mléka, pitný režim…Měla pocit, že nic nezvládá, vše 

jí bolelo, v tuto chvíli jí 15 let praxe bylo k ničemu. Stála tam jako maminka a sestry po ní 

chtěly najednou mnoho věcí. Úspěchy brala jako samozřejmost, ale úspěchy střídají také 

neúspěchy a ty maminka prožívala těžce. Někdy si dávala za vinu, že je porodila předčasně.  

 

 

Po propuštění – maminka přiznala, že pravou matkou se stala až po propuštění z porodnice 

domů. Teprve pak si uvědomila, že prckové jsou skutečně její a že tet na neonatologii mají 

mnoho. Váha při propuštění přesáhla 2 kila a děti mohli jít domů.  

 

 

Kazuistika 2 

                           

Matka T – 27 letá, druhorodička z Chebu 

- pracuje jako pokojská 

- nyní 41 t. g., byl to klešťový porod, v Chebu, dítě bylo pro zhoršenou 

poporodní adaptaci – krvácení pupečního pahýlu po seříznutí přeloženo do 

fakultní nemocnice v Plzni.     



 

 

Průběh po porodu – Matka byla přijata i s dítětem na chirurgický zákrok na jednotku 

intenzivní péče. Po 2 dnech hospitalizace se matky psychický stav náhle zhoršil, byla plačtivá, 

nervózní, špatně spala, měla noční můry. Matce byla zajištěna konzultace s psychologem. 

 

 

Při rozhovoru s psychologem si matka stěžuje na somatické stesky (bolest v oblasti krční 

páteře již pět dní, ibalgin jí nepomáhá, bolest v bederní oblasti, kterou udává již před 

porodem, rehabilitovala, bolest břicha "jako na kolotoči" když si lehne.  

Pacientka špatně spí. Doma se objevila jedna noční můra (utopil se jí syn a nikdo ji neslyšel 

volat o pomoc). 

Pacientka je lítostivá, hypochondrická, smutná. Pláč příliš neodreagovává.  

Pacientka popisuje zhoršenou domácí finanční situaci. 

Je nucena kojit - přítelem. "Při kojení má pocit, že chce utéct". Má obavy, že nakazí dítě 

(obává se, že je nemocná). P. doktorka jí nabídla užití roušky a překlad domů v případě 

zhoršení potíží. 

Pacientka velmi senzitivní, nesnese pláč svého dítěte, nedělá se jí dobře z bolesti a z 

hospitalizace (prostředí nemocnic). 

Potíže se zažíváním. Nemá chuť na jídlo. Doma měla jídelní režim: nic nejíst během dne, jíst 

teplé večer. 

Tvrdí, že doma jí bylo somaticky dobře. 

Matka byla propuštěna domů. 

 

 

Závěr psychologického vyšetření byl, že z důvodu komplikovaného porodu a stresu 

z nemocničního prostředí pociťovala matka somatické potíže, které se stupňovaly. Za dítětem 

docházela nepravidelně, nosila odstříkané mateřské mléko. Bylo doporučeno sledovat 

psychický stav matky. 

 

 

Závěrem bych ráda řekla, že je velice důležité věnovat se matkám i po stránce psychologické, 

při potížích si přizvat specialistu. Ve fakultní nemocnici v Plzni je tato spolupráce psychologa 

s matkami na neonatologii běžná praxe. 

 

 

  


