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Abstrakt:  Příspěvek  vychází  ze  zkušeností  a  údajů,  které  byly  získány  ve  vybraných 
pražských  porodnicích  při  sběru  dat  pro  psychologickou  studii  zaměřenou  na  prožívání 
prvorodiček  po  předčasném  porodu  (před  36.  týdnem  těhotenství)  a  při  jejich  prvních 
kontaktech s dítětem. Předčasný porod je pro ně zpravidla nečekaný, nejsou na příchod dítěte 
ještě připraveny nejen co se týče materiálních záležitostí, ale především ani psychicky.

Tato situace je pro matku, resp. oba rodiče velmi náročná a většinou je pro ně těžké vyrovnat 
se  s ní.  První  kontakt  s předčasně  narozeným  dítětem  je  výrazně  ovlivněn  nezralostí 
novorozence, jeho zdravotním stavem a nutností lékařské péče. Raná interakce matky, resp. 
obou rodičů s dítětem je v těchto případech silně narušena a ženy svou roli matky přijímají 
obtížněji.  Sdělení  je  zaměřeno  na  otázky,  jak  tyto  ženy  předčasný  porod  a  narození 
nedonošeného dítěte vnímají, jak se s ním vyrovnávají, jaké jsou jejich pocity, přání a potřeby 
a jak se mění jejich prožívání v průběhu období, kdy jejich dítě musí zůstat v péči lékařů

Klíčová  slova:  předčasný  porod,  náročná  životní  situace,  klasifikace  novorozenců, 
nedonošený novorozenec, lehce, středně, těžce a extrémně nezralé dítě, raná interakce, vztah 
rodiče-nedonošený novorozenec

První kontakt rodičů s předčasně narozeným dítětem 

Náročné životní situace

„Těžké  životní  situace  mají  různou  podobu.  Někdy  přicházejí  v podobě  náhlého  úmrtí 
blízkého  člověka,  jindy  v podobě  zklamání  -  jako  například  u  rozvodu,  při  rozchodu 
s blízkými přáteli apod. Někdy mají podobu zásahu vyšší moci - například při autohavárii, 
úrazu,  popálení,  nemoci,  nucené  změně  zaměstnání,  bydliště,  pracoviště  apod.  Jindy  se 
dlouhodobě, plíživě vtírají do našeho života. Často jsou ryze osobní, třeba při zážitcích typu 
„na to nestačím“ nebo „to v daném čase nezvládnu“. Mnohdy se snoubí s pocity ohrožení a 
méněcennosti. Často se dotýkají samého jádra naší osobnosti, našeho já. Jsme-li v tísni, klesá 
naše sebevědomí. Snižuje se naše kladné sebehodnocení. Ztrácíme pevnou půdu pod nohama. 
To  vše  -  a  řadu  dalších  osobních  zážitků  -  označujeme  termínem  „jsem  ve  stresu“…“ 
(Křivohlavý, 1994).

1 Příspěvek vychází ze zpracovávané disertační práce zaměřené na problematiku nedonošených dětí.
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Narození nedonošeného dítěte jako náročná životní situace 

Předčasný porod a narození nedonošeného dítěte mezi náročné životní situace bezpochyby 
patří.  Těhotenství  (a  zde  mám  na  mysli  těhotenství  fyziologické,  bezproblémové)  je 
oprávněně nazýváno „jiným stavem“ a je pro ženu značnou fyzickou i psychickou zátěží. 
I narození zdravého dítěte znamená velkou změnu a je nutná určitá doba, aby život rodiny 
dostal  nový  řád  a  pořádek,  vytvořily  se  nové  vztahy,  vazby,  zvyklosti.  Předčasný  porod 
znamená neplánované  a  nečekané  situace  jako  např.  náhlé  ukončení  práce,  dlouhý pobyt 
v porodnici nebo dojíždění za dítětem (často i 2x denně kvůli přikládání a kojení), nutnost 
zajistit péči o starší dítě/děti atd.

Předčasné narození je náročnou situací nejen pro dítě, ale také pro jeho rodiče. Ti nejsou 
v případech předčasných porodů na narození dítěte ještě plně připraveni, cítí se zaskočeni a 
navíc prožívají obavy o život a zdraví dítěte, nejistotu a pocity viny. Vliv rodičů na vývoj dětí 
raného věku je nezpochybnitelný a dobrá psychická pohoda rodičů i příznivá atmosféra v celé 
rodině je pro zdravý vývoj dítěte nesmírně důležitá. Narození nedonošeného nebo nemocného 
dítěte  je pro rodiče zdrojem negativních emocí,  které  mají  na psychiku velký dopad a  je 
v zájmu rodičů i novorozeného dítěte, aby tyto pocity (obavy, starosti, pocity viny, nejistota, 
atd.) byly co nejdříve odstraněny nebo alespoň minimalizovány. Mnoho rodičů mluví o velmi 
smíšených pocitech (radost z narození dítěte spojená s obavami o jeho zdraví,  život,  další 
vývoj, budoucnost).

Komplexní zdravotní i psychologická péče by tedy měla být věnována jak rizikovým dětem, 
tak  jejich  rodičům.  Proto  jsem se  v rámci  postgraduálního  studia  ve  své  disertační  práci 
zaměřila na prožívání matek, které porodily předčasně a jejichž dítě patří do skupiny dětí 
nedonošených.

Předčasný porod a jeho příčiny

„Předčasný porod je  definovaný jako  ukončení  těhotenství  před  dokončeným 37.  týdnem 
gravidity.“ (Hájek, 2004).

V českém  zdravotnictví  je  předčasný  porod  stále  závažným  problémem  současného 
porodnictví a má výrazný dopad nejen zdravotní, ale i rodinný, sociální a ekonomický. Podíl 
předčasných  porodů  se  ve  světě  pohybuje  průměrně  okolo  10  % všech  porodů,  v České 
republice  se  pohybuje  okolo  6  %.  Ale  i  u  nás  jeho  četnost  mírně  stoupá  a  přes  pokrok 
medicíny a zkvalitňování prenatální péče se nedaří jeho četnost snižovat.

Ročně u nás přichází na svět přibližně 5 000 novorozenců s nízkou porodní váhou (do 2 499 
gramů). Jde buď o děti nedonošené, narozené předčasně - tedy před ukončeným 37. týdnem 
těhotenství,  a  nebo  o  děti  hypotrofické,  tzn.  s  porodní  váhou  menší  než  odpovídá  jejich 
gestačnímu věku. 

Hranice životaschopnosti mimo dělohu začíná 24. týdnem těhotenství a váhou 400 - 500 g. 
Čím menší a méně zralé miminko se narodí, tím větší je u něj riziko vážných zdravotních 
problémů a potřeba lékařské péče. Od 34. týdne těhotenství se děti většinou již dobře adaptují 
a mají dobrou zdravotní prognózu.
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J. Dort (2004) jako nejčastější příčinu předčasného porodu, příp. intrauterinní retardace růstu 
plodu, uvádí infekci, která pronikne do dutiny děložní, vyvolává zánět placenty a plodových 
obalů a může napadnout plod. Ze strany matky jsou rizikovými faktory nízký nebo naopak 
vyšší  věk,  poruchy  životosprávy,  stresové  situace,  kouření,  abusus  alkoholu  a  drog, 
podvýživa, ale i vrozené vady dělohy, léčená sterilita nebo chronická onemocnění (diabetes 
mellitus, kardiorespirační onemocnění, hypertenze). Také matky s anamnézou opakovaných 
potratů,  předchozích  předčasných  porodů  nebo  s komplikacemi  těhotenství  (např. 
preeklampsie),  jsou  ohroženy  předčasným porodem.  Svobodné  matky  rovněž  patří  k této 
skupině ohrožených těhotenství.

Lékařská péče o nedonošené novorozence 

Těhotná  žena  s příznaky  předčasného  porodu  by  měla  být  transportována  do  nemocnice 
vyššího typu,  do tzv.  perinatologického centra.  V České republice je  zřízeno 12 takových 
center,  které  jsou  schopny  poskytnout  nedonošenému  novorozenci  ihned  po  porodu  tu 
nejkvalitnější  intenzivní  péči.  Šance  na  přežití  nedonošeného  novorozence  narozeného 
v centru  je  až  5x  vyšší,  než  když  se  narodí  mimo něj.  Porod  mimo centrum a následný 
transport již narozených extrémně nezralých novorozenců se považují za obrovský rizikový 
faktor a výrazně zvyšují jak jejich mortalitu (úmrtnost), tak i morbiditu (nemocnost). 

Lékařská péče věnovaná předčasně narozeným dětem je v České republice na špičkové úrovni 
a je srovnatelná např. s péčí ve Švédsku, kde jsou statistiky týkající se přežití nedonošených 
dětí  velmi  příznivé.  Konkrétní  péče  je  vždy  individuální  a  vychází  ze  zdravotního  stavu 
každého  dítěte.  Záleží  i  na  možnostech  a  vybavení  jednotlivých  porodnic,  resp. 
perinatologických  center.  Na  RES  nebo  JIP  (oddělení  resuscitační  péče  nebo  jednotky 
intenzivní péče) jsou umisťovány děti, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržité sledování a 
podporu přístrojů. Zde je kontakt rodičů s dítětem omezený na kratší návštěvy, ale pokud to 
stav dítěte dovolí, je možné miminko pochovat, klokánkovat, příp. se pokoušet o přikládání 
k prsu a postupné kojení.

Na odděleních intermediární péče je již maminkám zpravidla umožněno zapojit se více do 
péče o miminko (přebalování, koupání) a na oddělení nedonošených dětí, kde jsou pokoje 
rooming-in, přebírají matky péči o dítě plně a v případě potřeby jim lékaři a sestry s péčí 
o dítě pomohou a poradí.

Klasifikace novorozenců

Každý novorozenec je hned po narození charakterizován gestačním věkem, porodní váhou a 
jejich vzájemným vztahem. Na základě těchto údajů je možné novorozené děti  zařadit do 
skupin,  které  mají  vysokou výpověďní  hodnotu z hlediska posouzení  prenatálního vývoje, 
jehož stupeň prognózuje i možnou morbiditu (nemocnost) nebo mortalitu (úmrtnost).

V praxi se běžně používají klasifikační pojmy jako např. novorozenec předčasně narozený, 
narozený v termínu a  přenášený nebo novorozenec s nízkou,  velmi nízkou nebo extrémně 
nízkou porodní hmotností nebo lehce, středně, velmi a extrémně nezralý novorozenec.
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V odborné literatuře jsou nejčastěji uváděny a používány následující klasifikace:

1. Podle porodní váhy :
a) novorozenci obrovští (makrosomie) - 4500 g a vyšší porodní váha
b) novorozenci s normální porodní váhou 2500 g - 4500 g

c) novorozenci s nízkou porodní váhou pod 2500 g
d) novorozenci s velmi nízkou porodní váhou pod 1500 g
e) novorozenci s extrémně nízkou porodní váhou pod 1000 g

2. Dělení novorozenců podle gestačního věku:
a) novorozenci nedonošení - porození ve 37. týdnu těhotenství a dříve
b) novorozenci donošení - porození od 38. do 42. týdne těhotenství
c) novorozenci přenášení - porození ve 43. týdnu těhotenství a později

3. Nedonošení novorozenci:
a) lehce nezralé děti – narozené po 34. týdnu gestace
b) středně nezralé děti – narozené mezi 32. a 34. týdnem gestace
c) těžce nezralé děti – narozené mezi 28. a 32. týdnem gestace
d) extrémně nezralé děti – narozené před 28. týdnem gestace (Dort, 2004)

Základní informace o vzorku pro disertační práci 

Cílem výzkumné části mé disertační práce je zjistit, jak ženy prožívají předčasný porod a jak 
se vyrovnávají s faktem, že se jejich dítě narodilo předčasně a je nedonošené. Dále mě zajímá 
možnost psychologické intervence u těchto žen a ráda bych také zmapovala, jak matky 
nedonošených dětí vnímají chování a prožívání svého partnera (otce dítěte) a srovnala tyto 
údaje s údaji získanými od otců těchto předčasně narozených dětí.

Kritéria pro výběr do vzorku - matky

1. Matka je primipara
2. Je české národnosti
3. Je vdaná nebo žije ve stabilním (alespoň rok trvajícím) partnerském vztahu
4. Předčasně porodila své dítě (délka těhotenství max. 36 + 0) 

Kritéria pro výběr do vzorku – novorozenci

1. Narozené dítě je „pouze“ nedonošené (není u něj diagnostikovaná vrozená vývojová 
vada, malformace, nemá zdravotní komplikace)

2. Gemini, příp. trigemini je možné zařadit do vzorku v případě, že zdravotní stav obou 
(resp. všech tří) dětí je přibližně stejný a odpovídá kritériu č.1
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Uvedeným podmínkám vyhovělo celkem 29 matek (soubor I.). Dalších 6 rodiček, se kterými 
jsem  byla  v kontaktu,  nesplňovalo  podmínku  č.  1  (matka  je  primipara),  a  3  ženy  sice 
splňovaly všechny podmínky, ale u jejich dítěte se objevily zdravotní komplikace a nebyla 
tedy splněna podmínka „pouhé“ nedonošenosti. Údaje od těchto 9 matek použiji ve své práci 
jako zajímavé kazuistiky (soubor II.).

Základní informace o vzorku – matky

Věk: ženám, které splnily kritéria pro výběr do vzorku (soubor I.), bylo v průměru 31,8 roku 
(nejmladší  bylo  21  a  nejstarší  37  let).  Ženám  ze  souboru  II.  bylo  v průměru  32,2  roku 
(nejmladší 22 a nejstarší 40 let), což není významný rozdíl.

Další důležité údaje (otěhotnění, těhotenství, pořadí porodu) uvádím v následujících 
tabulkách.

Tabulka č.1: Pořadí těhotenství/první porod u žen ze souboru I. 

GRAVIDITA/POROD POČET ŽEN

1/1 14

2/1 8

3/1 4

4/1 2

5/1 1

Tabulka č.2: Pořadí těhotenství/počet porodů u žen ze souboru II. 

GRAVIDITA/POROD POČET ŽEN

1/1 2

2/1 1

2/2 2

3/1 1

3/3 1

5/2 1

6/3 1
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Tabulka č.3: Otěhotnění, četnost těhotenství (soubory I. a II. dohromady)

SPONTÁNNÍ OTĚHOTNĚNÍ CENTRUM ASIST. REPRODUKCE

25 žen 13 žen

Jeden plod – 23 Jeden plod – 2

Gemini (dvojčata) – 2 Gemini (dvojčata) – 10

Trigemini (trojčata) – 0 Trigemini (trojčata) – 1

Základní informace o vzorku – novorozenci

Tabulka č.4: Délka gestace a počet narozených dětí 

DÉLKA GESTACE POČET DĚTÍ

24. týden 2

25. týden 0

26. týden 2

27. týden 3 (1x gemini)

28. týden 3

29. týden 2 (z toho 1x gemini)

30. týden 4 (1x gemini)

31. týden 5 (1x gemini)

32. týden 8 (1x gemini, 1x trigemini)

33. týden 9 (3x gemini)

34. týden 10 (3x gemini)

35. týden 3 (1x gemini)

36. týden 1

6



Psychologické dny: Já & my a oni
Rodiče a děti

Tabulka č.5: Porodní hmotnost narozených dětí

POR. HMOTNOST POČET DĚTÍ

 800 – 900 g 4

 900 – 1000 g 1

1000 – 1100 g 3

1100 – 1200 g 2

1200 – 1300 g 3

1300 – 1400 g 2

1400 – 1500 g 4

1500 – 1600 g 2

1600 – 1700 g 4

1700 – 1800 g 4

1800 – 1900 g 6

1900 – 2100 g 7

2100 – 2300 g 6

2300 – 2500 g 4

Všem 38 matkám se narodilo celkem 52 dětí (12x gemini, 1x trigemini), přičemž nejmenší 
novorozenci vážili při narození 820 a 830 gramů (tyto děti byly narozené ve 24. týdnu 
těhotenství). 

První kontakt rodičů s předčasně narozeným dítětem, jejich chování a pocity 

V případě předčasného porodu je zpravidla všechno úplně jinak, než si rodiče přáli a 
plánovali. 

1. Matky nedonošených dětí 

Velmi často je porod veden operativně a matka je po císařském řezu umístěna na JIP. Z celého 
sledovaného souboru  36  žen  jich  pouze  10  rodilo  spontánně,  ve  26  případech byl  porod 
ukončen operativně, přičemž v případě vícečetných těhotenství (gemini i trigemini) to bylo 
vždy. 
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Tyto matky viděly své děti v průměru až za 20 hodin (nejkratší doba byla 9 a nejdelší 43 
hodin). Jejich první návštěva u dítěte trvala 10 – 20 minut a většinou je doprovázel otec dítěte, 
2 matky šly za miminkem v přítomnosti jiné blízké osoby (v jednom případě to byla matka 
rodičky  a  jednou  její  sestra,  která  už  zkušenost  s narozením  nedonošeného  dítěte  měla, 
protože sama porodila předčasně). Pouze 4 matky byly u dítěte poprvé samy a vždy uvedly, že 
by přítomnost a podporu partnera uvítaly.

I po spontánní porodu viděly matky své děti velice krátce, pouze 2 z nich si mohly miminko 
krátce pochovat a pak byla novorozeňata  rychle odnesena,  aby jim mohla být poskytnuta 
potřebná lékařská péče. První návštěva těchto maminek na JIP nebo oddělení nedonošených 
dětí proběhla v průměru za 7 hodin a trvala 20 – 30 minut. Většina těchto maminek (na rozdíl 
od matek po operativním porodu) šla za dítětem poprvé sama (8 žen). Rovněž tyto matky 
uvedly, že by při první návštěvě byly raději s partnerem. Vždy se rodičům věnoval někdo ze 
zdravotníků (pediatr,  sestra z JIP nebo oddělení nedonošených dětí) a informoval rodiče o 
zdravotním stavu dítěte. 

Maminky se do péče o děti  zapojovaly podle svého zdravotního stavu a především podle 
stavu dítěte, což bylo často možné až za několik dnů, u těžce nebo extrémně nedonošených 
dětí se tato doba prodloužila až na několik týdnů. Přitom právě zapojení maminek do péče o 
dítě je velmi důležité, stejně jako co nejčasnější kontakt a doteky. Maminky nedonošených 
dětí potřebují povzbuzovat k tomu, aby se svých dětí dotýkaly, hladily je a mluvily na ně. 
Jakmile je to možné, měly by své děti chovat, klokánkovat a s pomocí zdravotníků co nejdříve 
přikládat  k prsu a  postupně kojit,  protože právě tyto aktivity  významně posilují  mateřské 
chování a pocity a pomáhají matkám, resp. oběma rodičům navázat s dítětem hezký vztah.

Co se týče kojení, je pro matky předčasně narozených dětí zahájení a udržení laktace velice 
důležité. Často mají pocit, že to musí pro své dítě udělat a že nesmí selhat, což je pro ně 
stresující. Pro matky po předčasném porodu je proto podstatná pomoc s nástupem a udržením 
laktace a podpora při prvních pokusech o přikládání a kojení miminka.

Všechny ženy, se kterými jsem byla v kontaktu, měly ve spojení s předčasným porodem v 
různé míře velmi negativní pocity. Šlo o pocity selhání a viny, že nedokázaly donosit své dítě 
a  kvůli  tomu,  že  předčasně  porodily,  má  jejich  miminko  problémy,  je  maličké,  křehké, 
zranitelné.  Pokud měly problémy s laktací  a  kojením,  vypovídaly o pocitu,  že  „zase jako 
matky selhaly“. Často měly obavy o další vývoj dítěte, bály se, že o něj nedokáží pečovat 
adekvátně  jeho  potřebám.  Přibližně  polovina  matek  hovořila  o  „absenci  mateřské  lásky“ 
alespoň v prvních dnech po porodu, styděly se za to, že se necítí být matkou a že se jejich 
pouto k miminku rozvíjí pomalu.

2. Otcové nedonošených dětí

O svých partnerech mluvily ženy z celého souboru pozitivně, podle jejich výpovědí otcové 
situaci předčasného porodu (pokud byli přítomni nebo bylo možné je rychle kontaktovat a oni 
ženu do porodnice doprovázeli) zvládali dobře, byli „stateční, celkem v klidu, hned jednali“. 
Pokud jsem měla možnost mluvit s těmito tatínky, oni naopak uváděli, že je celá situace velmi 
vyvedla z míry,  říkali,  že byli  zmatení,  vyděšení,  báli  se o partnerku i  dítě,  ale snažili  se 
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chovat  klidně,  aby  ženu  ještě  více  nevyděsili.  Teprve  po  předání  partnerky  do  péče 
zdravotníků se jejich stres projevil (pláč, třes, pocení, nervozita, neodolatelné nucení kouřit, 
neschopnost řídit auto). 

Zejména v případě, že byl porod veden operativně a oni čekali venku před operačním sálem, 
hovořili o silně stresující situaci, protože cítili velké obavy o matku i dítě. V těchto případech 
byli právě oni jako první informováni o zdravotním stavu dítěte. Často ovšem uváděli, že si 
přesně nepamatovali, co jim lékař říkal, a ani nevěděli, na co by se měli zeptat. Při první 
návštěvě u dítěte na JIP se cítili bezmocně, nejistě, zpravidla se báli dítěte dotknout a ani ho 
nechtěli pochovat, i když to bylo možné. Návštěva byla krátká, trvala 10 – 15 minut.

Tito otcové většinou provázeli své partnerky na jejich první návštěvu u dítěte a přitom cítili, 
že by jí měli být oporou, ale i pro ně bylo to setkání stále ještě obtížné, zvláště v případě, že se 
dítě narodilo velmi brzy nebo jeho zdravotní stav nebyl dobrý. Těžké pro ně bylo i to, že se 
cítili  odpovědní za informování ostatních členů rodiny, oni sdělovali zprávu o předčasném 
porodu a museli odpovídat na všechny otázky. 

Tatínkové měli návštěvy na odděleních, kde se pečuje o nedonošené děti, povolené (někde 
časově  omezené  na odpolední  hodiny,  ale  vždy byla  možná domluva).  Přesto bylo jejich 
zapojení do péče o dítě zpravidla minimální, většinou ho jen krátce pochovali a teprve při 
společném pobytu matky a dítěte na pokojích rooming-in začali miminko přebalovat nebo 
pomáhali s koupáním.

Všichni otcové, se kterými jsem mluvila, uváděli, že zejména v prvních dnech po narození 
dítěte měli  „silnou potřebu něco konkrétního udělat“,  ale nevěděli  co,  cítili  se bezmocně, 
bezradně, zbytečně a také oni, stejně jako matky předčasně narozených dětí, vnímali absenci 
„otcovského citu“. Často vítali naprosto konkrétní úkol (např. koupit určité plenky, ubrousky, 
hračku pro miminko). Někteří z nich si sami vymysleli úkoly, které chtěli splnit, než bude 
matka  s dítětem  propuštěna  do  domácí  péče  (vymalování  bytu,  dodělání  podkroví, 
vykachlíkování  koupelny,  nový  plot).  Také  oslavu  narození  potomka  zpravidla  odložili  a 
stanovili si,  kdy ji  uspořádají  (po příchodu matky a dítěte domů, až bude dítě propuštěno 
z JIP, až bude mít určitou váhu nebo dosáhne určitého gestačního věku apod.). 

Závěr 

„O vlivu rodičovské role na vývoj dětí raného věku dnes snad již nikdo nepochybuje. Aby 
však rodiče mohli dobře vychovávat své děti, musí být splněny určité podmínky, k nimž patří 
také dobrá psychická pohoda rodičů a klidná rodinná atmosféra. V případě narození dítěte 
s problémy však tato podmínka splněna není, což platí zejména bezprostředně po narození a 
v jeho útlém věku.“ (Sobotková, Dittrichová a kol., 2003)

I  přes  veškerý  zdravotnický  a  technický  pokrok  umožňující  vytvářet  podmínky,  které 
předčasně narozené dítě potřebuje, zůstává nedonošenost závažnou situací, se kterou se musí 
potýkat dítě i jeho rodiče a je v zájmu všech, aby jim byla poskytnuta co nejlepší lékařská 
péče.  Jako  velmi  důležitá  se  jeví  i  psychologická  pomoc  a  podpora,  kterou  by  rodiče 
předčasně narozených dětí často uvítali.
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