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ÚVOD
Slovo bonding můţeme do češtiny přeloţit jako připoutání, lepení. Slovní základ bond
v překladu z angličtiny znamená pouto či svazek
Je to psychologický proces tvoření emočních vazeb mezi dítětem a matkou v období okolo
porodu. Můţeme ho definovat také jako biologicky naprogramované období opatrovatelské
připravenosti nebo fázi zamilování se matky do dítěte a dítěte do matky, budování
láskyplného vztahu. Bonding je moudrý přírodní mechanismus, který matce pomáhá
nastavit se na náročnou péči o dítě. Je silou, která dává rodičce energii a která probouzí
základ toho nejdůleţitějšího vztahu na světě. Vztahu mezi matkou a jejím dítětem.
Často se v souvislosti s pojmem bonding setkáváme s názvem „zlatá hodinka poporodní“
(Mrowetz et al., 2011).
Tématem podpory bondingu se ve své praxi zabývám jiţ několik let a důvod, proč jsem si
ho zvolila pro bakalářskou práci je ten, ţe jsem chtěla zpracovat oblast, která u nás teprve
začíná vstupovat do povědomí a do popředí zájmu. Snaţila jsem se vytvořit práci, která by
mohla mít konkrétní praktický význam.
V českém jazyce vyšla první kniha zabývající se výhradně bondingem a jeho podporou
aţ v dubnu 2011, v době kdy jsem práci dokončila, ještě nebyla na pultech knihkupectví.
K získání co největšího mnoţství dostupných informací jsem osobně kontaktovala jednu
z

autorek

knihy,

klinickou

psycholoţku,

psychoterapeutku

a

soudní

znalkyni

Mgr. Michaelu Mrowetz, která se bondingem intenzivně zabývá, publikuje odborné články,
přednáší na dané téma a usiluje o změnu v péči o matku a dítě po porodu jako o jednu
nedělitelnou jednotku. Se svolením paní Mrowetz, která mi poskytla rukopis připravený
k sazbě, jsem mohla z knihy Bonding – porodní radost čerpat. Z toho důvodu,
po konzultaci s vedoucí práce, neuvádím čísla stránek z výše uvedené knihy.
V bakalářské práci jsem si stanovila následující cíle, které jsem se snaţila naplnit jak
v části teoretické, tak praktické :
1. Popsat pojem bonding
2. Popsat aktivity pro podporu bondingu
3. Pozorováním vybraných fyziologických porodů definovat vhodné intervence
k podpoře bondingu
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BONDING JAKO PROCES

Mechanismy „časného“, či „extrakontaktu“ nejsou dosud zcela jasné, ale je jisté,
ţe případné odloučení matky od dítěte po porodu zasahuje do rozvoje jejich synchronizace
afektivity a reaktivity. Raný vztah, připoutání dítěte k matce a navázání specifického pouta
k ní, tvoří základ pro všechny další sociální vztahy a jeho narušení můţe vést k závaţným
důsledkům ve vývoji jedince.
Za příčinu zájmu o ranou interakci lze povaţovat, mimo jiné, vliv etologických studií, které
se zabývaly pozorováním zákonitostí chování samic k mláďatům v přirozených
či experimentálních podmínkách. Jedním z výstupů těchto studií byl zájem o imprinting,
vtištění obrazu matky v prvních několika minutách po porodu, který je pravděpodobně
jedním z významných procesů v interakci samice - mládě. Ukazuje se, ţe velkou roli
sehrává jak délka času strávená kontaktem s novorozeným mládětem, tak i jeho časnost,
zda se tak děje okamţitě po porodu (Šulová, [online] [cit. 2011-03-17]).
Výzkumy prováděné na různých druzích zvířat přinesly poznání, ţe bonding se vyskytuje
u všech savců a má u různých druhů i různý význam. U všech je nejdůleţitější přeţití, proto
je příroda vybavila hormonální podporou, díky které se instinktivně starají o svá mláďata.
Předpokládá se, ţe u lidí se objevuje proto, aby motivoval matku starat se o bezbranné dítě,
které je na ní zcela závislé. Bez této motivace by matka vyčerpaná náročným porodem
nebyla schopna mobilizovat sebe k péči o narozené dítě a to by nemělo šanci přeţít
(Mrowetz et al., 2011).
V sedmdesátých letech minulého století dva američtí pediatři Marschal Klaus a John
Kennel popsali teorii vysvětlující význam prvního kontaktu matky s dítětem v knize
Maternal Infant Bonding. Tento kontakt nazvali bonding. Ve svých výzkumech vycházeli
z pozorování matek a z nahrávek jejich vlastních slov při prvním kontaktu s jejich dítětem.
Přišli k pozoruhodným závěrům, ze kterých vyplývá, ţe v období bezprostředně po porodu
se odehrává v matkách, otcích i dítěti něco nepopsatelně silného, něco co zůstane navţdy
vyryto do jejich mysli (Mrowetz et al., 2011).
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1.1 Historický náhled na psychologii dítěte
Chování novorozence se stalo předmětem mnoha studií ze strany vědců. Tento zájem
se započal aţ ve 20. století a měl specifické vrcholy v období 60. let a 80. let. Po více jak
třiceti letech bádání v oblasti raného dětství převaţuje teoretická koncepce schopného
novorozence, která nahradila myšlenku chybějících schopností.
„ Je důleţité připomenout existenci dvou protichůdných teoretických koncepcí, pokud jde
o psychologický stav při narození. V minulosti byl novorozenec převáţně vnímán jako
nepopsaný list, jenţ si musí teprve utvořit poznání. Tato koncepce je v rozporu
se současnými teoriemi o raném dětství, které trvají na raných schopnostech a orientaci
chování kojence k jednotlivým aspektům svého okolí.“ (Pouthas et Jouen, 2000, s. 150).
V dnešní době je dokázáno, ţe psychický vývoj začíná v období intrauterinního ţivota
a stává se základním zájmem prenatální psychologie (Šulová, [online] [cit. 2011-03-17]).
Existuje několik teorií pokoušejících se vysvětlit lidskou duši. Jedna z nich je teorie Erika
H. Eriksona "Osm věků ţivota", ve které popisuje osm ţivotních období. V kaţdém
z těchto období člověk podle něj prochází určitou krizí, má splnit určitý vývojový úkol
a způsob, míra zvládnutí úkolu, pak ovlivňuje jeho osobnost. Tématem prvního období
je základní důvěra proti základní nedůvěře. Jde o nejranější období vývoje, které počíná
zrozením dítěte. Podle Eriksona je vybudování základní důvěry především úkolem
mateřské péče, je důleţité, aby si matka věřila, aby byla sama pro sebe důvěryhodná, a tak
mohla s klidem pečovat o dítě (Metalová, [online] [cit. 3011-03-17]).
Při vyhledávání materiálů k bakalářské práci se mi do rukou dostala kniha z roku 1897
od Dr. L. Svobody s názvem Mladá matka s podtitulem Pravé rady českým ţenám jak
při vstupu do stavu manţelského, tak v těhotenství, při porodu a ošetřování děcka. Zároveň
je tato publikace určená jako Příruční kniha pro pomocnice ku porodu.
Cituji:“Děcko se narodí se všemi čidly, avšak neumí jich řádně uţívati. Děcko má oči,
ale nevidí, má vyvinutý sluch, ale nerozeznává jednotlivých zvuků atd., zkrátka ţije bez vůle
a vědomí. Avšak jiţ po šesti nedělích od svého zrození počíná děcko smyslů svých
pouţívati. Zároveň začíná se vyvíjeti smysl pro sluch, hmat, chuť a čich. Připomenouti však
dluţno, ţe jsou to teprve nepatrné počátky jakési duševní činnosti. Proto v této době
nemůţe ještě s výchovou děcka býti započato, nýbrţ pozornost matčina musí býti jen k tomu
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upoutána, aby řádně čidla ošetřována a před jakýmkoliv onemocněním chráněna byla.“
Na jiném místě v téţe knize autor uvádí:“ Děcko po porodu nemá uspořádaných pohybů,
nemůţe hlavu samo pozvednouti, ani na stranu se obrátiti. Nezná jiných pohybů kromě
mávání ručkama a pozdvihování noţek. Ono odkázáno jest pouze na pomoc matky.
Nepotřebuje ničeho kromě tepla, klidu, potravy a čistého měkkého lůţka.“
V rozporu s dnešními poznatky znějí i věty:“Obličej děcka v prvních dvanácti nedělích jest
zcela bezvýrazný. Teprve ve čtvrtém měsíci zjeví se na obličeji úsměv, který za dobrou
známku řádného vývoje děcka povaţován býti můţe. Tou dobou dostavují se u děcka téţ
první slzy a pláč. Dřívější křik děcka za pláč povaţovati nelze. Zároveň děcko počíná
reagovati na své okolí, obrací hlavu k té straně, kde na ně bylo zavoláno.“ Podle tehdejšího
poznání je u dítěte moţno pozorovat známky duševní činnosti teprve koncem šestého
měsíce ţivota (Svoboda, 1897, s. 56-141).
Švejcar v knize Péče o dítě popisuje dítě po narození také jako tvora bez výrazu,
s monotónním křikem, který má velmi nedokonalé smysly a není třeba se věnovat jeho
psychické oblasti (Švejcar, 1947, s. 38-41).

1.2 Projevy ze strany dítěte
Novorozenec má určité schopnosti, kterými dokáţe upoutat pozornost rodičů. V prvních
čtyřiceti pěti minutách ţivota je dítě v klidném bdělém stavu a výzkumníci se domnívají,
ţe je schopno s rodiči na sebe vzájemně reagovat na mnoha úrovních. Popisují jeho
připravenost k přivítání se s rodiči. Zajímavý je také fakt, ţe novorozenci jsou schopni
rozlišovat mezi ţenským a muţským hlasem a dokonce mezi dvěma ţenskými hlasy,
pokud jeden z nich patří vlastní matce. Výzkumníci dokázali, ţe novorozenec dokáţe
identifikovat matčin hlas bezprostředně po porodu (Mrowetz et al., 2011).
V knize Psychologie novorozence autoři uvádějí řadu výzkumů týkajících se vnímání
novorozence bezprostředně po porodu. De Casper a Fifer (1980) byli jedni z prvních, kteří
studovali a popsali roli nitroděloţní zkušenosti při vnímání po narození. Dokládají důkazy
o tom, ţe dítě mladší 72 hodin dává přednost nahrávce hlasu své matky před nahrávkou
hlasu cizí ţeny. Novorozenci reagují přednostně na matčinu vůni, na její výraz a tvář
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a odpovídají na strategie chování matky během krmení. Mezi matkou a dítětem se jiţ
po minimálním vzájemném kontaktu vytvoří opravdu velmi zvláštní vztahy (Pouthas,
Jouen, 2000, s. 190).
Mrowetz popisuje tzv. oslavný tanec zrodu – kdy dítě těsně po porodu má neobyčejně
velký behaviorální potenciál, který mu umoţňuje vidět, slyšet, cítit vůni a díky kterému
se můţe pohybovat do rytmu slov vyřčených matkou (Mrowetz, in Sestra 11/2009, s. 30).
Novorozenec má vrozenou výbavu přitahovat a udrţovat pozornost pečující osoby,
tzv. proto-sociální chování. Je to zvýšená schopnost reagovat na člověka obecně
a na matku především. Reaguje ţivěji na mateřský a lidský hlas, neţ na jiné zvuky, má
pevnější a trvalejší úchop ţivého prstu neţ hůlky, bezpečně rozpozná pach matky, vrozené
reflexy jsou obecně výbavnější v kontaktu s lidským tělem, neţ s podloţkou či neţivými
předměty (Šulová, [online] [cit. 2011-03-17]).
Dítě můţe rovněţ podnítit sekreci mateřských hormonů oxytocinu a prolaktinu. Kojení
nebo olizování bradavky dítětem vede k uvolňování oxytocinu, coţ podpoří děloţní
kontrakce a zastavuje krvácení. Při kaţdém sání se zvyšuje hladina oxytocinu, coţ má
na matku zklidňující účinek a upevňuje se takto pouto mezi matkou a dítětem. Díky tomuto
účinku je oxytocin nazýván hormonem mazlení a lásky. Kdykoliv se dítě dotkne svými rty
nebo prsty matčiny bradavky, dochází k čtyř aţ šestinásobnému zvýšení hladiny prolaktinu.
Poté co začne kojení, hladina poklesne. Změny v hladině prolaktinu způsobí, ţe prsní
alveoly začnou produkovat mléko (Mrowetz et al., 2011).
Odent uvádí, ţe nejen matka, ale i novorozenec si během porodu do těla uvolňuje své
vlastní endorfiny a ještě po určitou dobu po porodu jsou oba přímo prosyceni tělu vlastními
opiáty. Vlastnosti opiátů, co se týče vyvolání závislosti, jsou velmi dobře známé a z toho
důvodu je snadné si domyslet, jak se v tomto případě snadno rozvine začátek „závislosti“
- vzájemná náklonnost (Odent, 2001, s. 10).

1.3 Projevy ze strany matky
Matka je predisponována pro svou roli. Jedná se o tzv. mateřskou senzitivní periodu. Je to
hormonální disponovanost ke vhodnému chování vůči svému dítěti. Šulová uvádí,
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ţe předpoklady pro schopnost synchronní interakce s dítětem na straně matky jsou
na biochemických základech a projevují se zvýšenou empatií pro potřeby novorozence,
instinktivním intuitivním chováním matky. Mnohé procesy vycházejí jednoznačně
z biologických daností (Šulová, [online] [cit. 2011/03/17]).
Matka vnímá své dítě na spoustě různých úrovní. Pokud matka a dítě nejsou po porodu
rušeni a pokoj není příliš osvětlen, matka se většinou zaměří na oči svého dítěte, které její
pohled dokáţe fixovat, oči dítěte se otevřou do jasného, široce otevřeného pohledu.
Kennel a Klaus kladou velký důraz na přirozený instinkt matky, díky kterému je schopna
postarat se o své dítě i po tak velké fyzické a psychické zátěţi, kterou představuje porod
a i kdyţ se to nikde předtím neučila. Přirozený instinkt se však neprojeví v atmosféře
strachu, separace a manipulace. Dalším z důleţitých aspektů raného kontaktu matek
se svým dítětem je podle autorů fakt, ţe se matky potřebují ubezpečit o tom, ţe porodily
normální dítě, protoţe málokterá matka od počátku plně věří ve své dítě a s prvním
seznámením pak přichází obrovská úleva (Mrowetz et al., 2011).
Mrowetz ve svém článku ve Zdravotnických novinách uvádí: “Pro matku je těchto několik
hodin po porodu také velmi důleţitým obdobím vzhledem k procesu integrace mentálního
obrazu dítěte (vzniklého během těhotenství a čekání na porod) s obrazem skutečného
novorozence.“ V témţe článku zdůrazňuje, ţe je vypozorováno velmi citlivé a otevřené
chování matky k novorozenci, pokud má moţnost s dítětem zůstat po porodu o samotě
(Mrowetz, 2009 in Zdravotnické noviny 3, 19. 1. 2009).
Jeden z nejsilnějších poznatků rané vazby mezi matkou a dítětem je spojen s kojením.
Ze studií vyplývá, ţe pokud matka chce kojit a je jí umoţněn brzký kontakt
s novorozencem, s moţností sání v první hodině ţivota, bude tato matka mnohem
úspěšnější, co se kojení týče, neţ matky, které tento záţitek neměly.
Dotek a čich jsou prvními a těmi nejzákladnějšími prostředky, díky kterým můţe matka
identifikovat své dítě. Podle výzkumů bylo zjištěno, ţe matka rozezná vůni a kůţi svého
dítěte dříve, neţ si zapamatuje zvuk pláče svého dítěte nebo jeho fotografii (Mrowetz et al.,
2011).
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1.4 Breast crawl
Doslovný překlad z angličtiny zní „plazení se po prsou“, vyjadřuje schopnost novorozence
tzv. „samopřisátí“ k bradavce. Je to jeden z nejpozoruhodnějších příkladů přirozeného
nadání novorozenců.
Pokud je dítě po narození ponecháno v tichosti, nerušeně na matčině nahém břiše, vyplazí
se aţ k jejímu prsu, najde bradavku a začne sát. Prvních asi 30 minut dítě jen odpočívá
a přerušovaně se dívá na matku. Mezi třicátou a čtyřicátou pátou minutou začne
pomlaskávat a slintat a především za pomocí nohou se začne přibliţovat k prsu. Kdyţ
se dostane na úroveň matčiny bradavky, začne výrazně otáčet hlavu ze strany na stranu
a přitom otvírá doširoka ústa a strká si pěst do pusy. Po několika pokusech se přichytí
a saje. Zajímavé je, ţe pokud je pravý prs omytý mýdlem a vodou, bude se dítě plazit
k tomu levému a naopak. Vědci zjistili, ţe dítě dovede k prsu vůně bradavky, která je
stejná jako vůně plodové vody, kterou cítí na svých rukou (Mrowetz et al., 2011).

1.5 Projevy ze strany otce
Zájem o ranou interakci vztahu matka – dítě, který je po stránce psychologických studií
relativně dlouhodobý, se v posledních 20 letech zintenzivnil a rozšířil se z dyády matka
- dítě na triádu matka – otec – dítě.
„Ukazuje se, ţe je otec významný nejen svým působením na matku a prostřednictvím jejího
„vyladění“na dítě (jak bylo dříve všeobecně přijímáno a jak se předpokládalo), ale téţ
svým přímým kontaktem s dítětem, který se jeví být zcela specifickým a pro dítě potřebným
a nutným a jistě ho nelze chápat jako pouhé suplování mateřské (tedy ţenské) role.“
(Šulová, [online] [cit. 2011-03-17]).
Otcové jsou ke svým dětem připoutáni svým vlastním způsobem. Kaţdý z rodičů přijímá
dítě rozdílným způsobem a tempem. Někteří otcové jsou v okamţiku, kdy se dítě narodí,
doslova zaplaveni emocemi. Jejich myšlenky a pocity jsou pro ně překvapením, neboť
pociťují ke svým dětem obrovskou lásku. Muţi jsou obecně vedeni k tomu, aby nedávali
najevo své emoce, ale narození dítěte je ten pravý okamţik na jejich projevení.
Nejsilnějším kořením, pro budování dalšího vztahu je, kdyţ muţ dá ţeně najevo, jak je
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na ni hrdý. Budoucí otec necítí fyzickou přítomnost rostoucího dítěte, potřebuje s ním
po porodu navázat fyzickou i emoční vazbu (Mrowetz et al., 2011).
Mrowetz vidí velký pozitivní přínos otců u porodu ve čtvrté době porodní, v době podpory
bondingu, kdy se stará, chrání a uspokojuje potřeby matky a dítěte a vytváří jim zázemí,
aby se mohli spolu sţívat.
Ještě důleţitější je úloha otců u komplikovaného porodu, kdy ošetřovatelské a medicínské
zásahy vyţadují separaci. V tu dobu můţe být důleţitou spojnicí mezi matkou a dítětem,
zprostředkovává komunikaci s personálem a matce vizuální kontakt s dítětem pomocí
fotografií nebo videokamery. V situacích, kdy nemůţe být matka po porodu se svým
dítětem, můţe otec matku zastoupit, pro dítě je mnohem příjemnější a uţitečnější teplo
a bezpečí v otcově náručí neţ v postýlce. Kromě kojení můţe otec zastat všechnu péči
o dítě, pokud nemůţe ze zdravotních důvodů matka.
Pokud se otec zapojí do bondingu po porodu, vykazuje větší trpělivost v péči o dítě.
Průzkumy ukazují, ţe pokud má otec zkušenost s nahým dítětem při kontaktu kůţe na kůţi,
s výměnou plenek a pohledem do očí dítěte v prvních hodinách po narození, pak je
otcovská péče a vřelá interakce s dítětem v prvních třech měsících intenzivnější (Mrowetz
et al., 2011).
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PODPORA BONDINGU

Podpora bondingu je podporou nové rodiny, podporou společnosti v respektu k procesům
porodu a podporou zdravotníků k sebevědomému pečování o dítě a matku jako o jednu
ošetřovatelskou jednotku. Čím více dítě a matku podpoříme ve vzájemném kontaktu, tím
více jim ulehčíme start do ţivota a situace spojené s mnohdy nelehkou výchovou dítěte.
Podle známé dětské psycholoţky Jiřiny Prekopové podporou bondingu podpoříme rozvoj
zrcadlících neuronů u matky i dítěte, které jsou zodpovědné za rozvoj empatie (Mrowetz
et al., 2011).

2.1 Historický pohled na podporu bondingu
Historie podpory bondingu odráţí vývoj lidské civilizace.
Patrně jednou z prvních písemně zdokumentovaných „propagátorek podpory bondingu“
by mohla být starozákonní porodní bába Dína, dcera Ley a Jákoba. Její příběh zpracovala
v knize Červený stan spisovatelka Anita Diamantová (Mrowetz et al., 2011).
V knize Mladá matka z roku 1897, která byla určena i pro porodní báby a pomocnice
při porodu, Dr. L. Svoboda uvádí:
„Jakmile celé děcko se narodilo, začne ihned křičeti a mává ručkama ve vzduchu.
Od středu jeho břicha táhne se provazec pupeční, který upevněn jest dosud na koláči
v rodidlech matky se nalézajícím. Provazec tento nutno jest přestřihnouti, aby děcko mohlo
býti od matky vzdáleno.“ Dále popisuje:“Jakmile děcko je na světě, budiţ první starostí
babičky neb opatrovnice, aby mu víčka oční byla vyčištěna, coţ nejlépe se vykoná kouskem
vaty, namočeným v čisté vlahé vodě. Právě tak ústa mají býti kouskem čistého plátna
vytřena. Pak dochází na očištění ostatního těla. Jak bylo dříve řečeno, jest kůţe děcka
pokryta hojným bílým mazem, jejţ po porodu jest nutno odstraniti. Na to se děcko vykoupá
ve vlahé vodě, otře se suchým ručníkem, zaobalí se peřinkou a poloţí do předem určeného
loţe.“
Na jiném místě v téţe knize se uvádí: “Je-li k obsluze děcka i matky pouze babička určena,

UP v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd

18

musí býti hned po porodu děcko jen otřeno a stranou poloţeno, neboť babičce nastává
povinnost dlíti u rodičky a čekati, aţ vyjde koláč. Do té doby můţe zavinouti děcko
do prostěradla nebo do vaty, aby je před nachlazením uchránila.“
Po porodu placenty, umytí rodidel a přikrytí rodičky lékař radí: “Pak jest této třeba
naprostého klidu, kromě babičky a nejbliţších příbuzných nemá býti nikdo v pokoji, v němţ
rodička leţí, přítomen. Ţena po celý tento čas má na zádech leţeti a všech zbytečných
pohybů se varovati.“
Zajímavá myšlenka z dnešního pohledu je: „Jak jiţ řečeno, má v této době býti zachován
úplný klid. Šestinedělka chrániti se má všeho, co by zlost, lítost neb jinou vášeň
v ní vzbuditi mohlo.“
O prvním přiloţení k prsu matky se dočítáme toto: „Jakmile šestinedělka po porodu byla
řádně vším potřebným opatřena, má na to vzpomenouti, aby svému děcku poskytla potravy.
Kdyţ minul první spánek, tedy 6 - 8 hodin po porodu, má děcko své k prsům přiloţiti
i v tom případě, ţe by ţádného mléka neměla. Před přiloţením jest dluţno prsní bradavky
teplou vodou a mýdlem dobře umýti.“ V uvedené knize je tento moment popisován
doslovně: „ Kdyţ bylo děcko vykoupáno a ustrojeno, podává se matce k prvnímu políbení.“
(Svoboda, 1897, s. 56-93).
Vzhledem k tomu, ţe v této době se předpokládalo, ţe dítě nemá ještě ţádné duševní
schopnosti a zdraví matek i novorozenců bylo značně závislé na stavu výţivy, hygieně
a nedostupnosti léčby v případě infekce a komplikací, tak kontaktu matky a dítěte nebyla
věnována pozornost.
V učebnici Porodnictví pro babičky Dr. Václav Rubeška zdůrazňuje, aby o dítě bylo řádně
postaráno aţ poté, co rodička porodí placentu, nekrvácí a děloha je řádně staţená.
V takovém případě se přistupovalo k brzkému vykoupání dítěte s následným oblečením
do prohřáté košilky a plen. Oblečené dítě se volně zabalilo do peřinky tak, aby mohlo volně
pohybovat rukama i nohama. Porodní bába musela nejméně tři hodiny po porodu placenty
kontrolovat stav rodičky a dítěte. Pokud bylo vše v pořádku, mohla se vzdálit (Rubeška,
1910, s. 74-76). V knize je detailně popisována technika koupání, ošetřování a hygieny
matky i dítěte, ale o psychice matky a dítěte bezprostředně po porodu zmínku nenajdeme.
V období 2. světové války u nás vyšla v roce 1942 kniha Prof. Dr. Jana Bělehrádka
a PhDr. Jaroslavy Závadové s názvem Šťastné dítě s podtitulem Otázky zrodu a výchovy
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dítěte do 6 let. Při čtení této publikace je jiţ zřetelně cítit odklon od porodů v domácnosti
a směřování k porodům v ústavu.
Autoři píší: „Dnes má matka, hlavně ve větších městech, moţnost voliti k porodu ústav,
který má nepopiratelné výhody. Je v něm vhodné prostředí, je na místě lékařská pomoc
a veškerá zařízení a opatření pro všechny případy.“
V odstavci určeném péči o šestinedělky se dočítáme: „Z důvodů zdravotních i lidských
ţena po porodu odpočívá 8-10 dní a dítě ošetřuje porodní asistentka. Matka se rychle
zotavuje. Duševně je plna radosti z příchodu dítěte.“
Jak v té době asi probíhal první kontakt matky s dítětem v takovémto ústavu, si můţeme
domyslet z následujícího úryvku věnovanému péči o novorozence: „Dítě ohlásí svůj
příchod slavnostními fanfárami – křikem. Čím je vydatnější, tím lépe. Křikem ohlásilo dítě
svou existenci, křikem ţadoní dítě o pozornost, křikem si stěţuje a vyjadřuje svou
nespokojenost, křikem se domáhá svých práv.“ Z dnešního pohledu by se dalo říci,
ţe takové dítě bude potřebovat něţnou náruč matky, ale autoři vzápětí pokračují:
„Novorozenec je hned ošetřen, zejména je věnována péče jeho kůţi, očím a pahýlu
pupečnímu. Oči ošetří porodní asistentka podle nařízení. Dále je třeba pečovati o dostatek
tepla a o výţivu dítěte mateřským mlékem.“ Matkám zdůrazňují, ţe dítě nerozptylované
a ponechané samo sobě je klidné a brzo usne (Bělehrádek, Závadová, 1942, s. 54-56).
V poválečném období profesor Švejcar ve své knize Péče o dítě dosti razantním
a z dnešního pohledu nepochopitelným způsobem prosazuje model chladné, kolektivní
výchovy zaloţené na poslušnosti a uspokojování jen základních potřeb novorozence.
V kapitole o nervovém a duševním vývoji dítěte píše: „Je pochopitelné, ţe rychlost
duševního vývoje je podmíněna jednak vrozenými schopnostmi, jednak pozorností okolí,
s jakou se k dítěti obrací a jak se s dítětem zabývá. Celkem lze říci, ţe přílišná pozornost
není vítána stejně jako příliš rychlý vývoj duševních schopností dítěte. V 1. roce máme
především zájem na tom, aby dítě prospívalo fyzicky.“ (Švejcar, 1947, s. 39).
Co se týká prvního ošetření novorozence po porodu, taktéţ zdůrazňuje technickou
a hygienickou stránku, popisuje způsoby odsávání hlenů, otírání mázku a nutnost
bezprostředního koupání za dodrţení přísné sterility. O počátku kojení píše: „První den
nepřikládáme dítě k prsu, jednak z toho důvodu, ţe mléko není, jednak proto, abychom
neunavovali dítě ani matku po porodu.“ (Švejcar, 1951, s. 78).
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Vnímání porodu a péče o dítě bezprostředně po porodu prošlo v minulosti velkými
proměnami. Porody se z domácího prostředí přenesly do nemocnic, coţ s sebou přineslo
řadu výhod, především ve sníţení mateřské a novorozenecké úmrtnosti, díky pokroku
v medicíně a technickému vybavení. Péče o zdraví se ale institucionalizovala a došlo
k potlačení emoční a psychické stránky porodu (Mrowetz et al., 2011).
V dobách, kdy se porod přesunul z domovů do porodnic, většina dětí byla separována
od matek. O děti se starali na novorozeneckém oddělení a matky byly převezeny
na oddělení šestinedělí, kde dlouhé hodiny čekaly na dítě, které jim bylo přiváţeno jen
na kojení. Zdravotníci obecně věřili, ţe děti byly takto ve větším bezpečí a zdůrazňovala
se potřeba odpočinku a klidu pro matku i dítě.
Jako ukázka nám můţe poslouţit citace z knihy MUDr. Miloslava Mečíře z roku 1962
Aby zdravě rostly s podtitulem O dětech od narození do 6 let. V části péče po porodu autor
píše: „Porodní asistentka pupeční šňůru podváţe na 2 místech a mezi nimi přestřihne.
Potom ošetří pupeční pahýl, otře, případně umyje dítě a teple je přikryje. Řádně je označí
jménem a na zápěstí mu přiváţe číslo shodné s číslem, jeţ dá matce. Z porodního sálu
potom přebírá dítě dětská sestra k další péči na novorozeneckém oddělení.“ (Mečíř, 1962,
s. 38).
Pro dokreslení dobové atmosféry ještě z výše uvedené knihy cituji: „Klidně a bezpečně
probíhá porod v porodních ústavech, které mohou snadno čelit všem obtíţím
a komplikacím, jeţ by se mohly vyskytnout, a kde si matka po porodu pod pečlivým
dozorem a při odborné péči odpočine na oddělení rodiček. Protoţe u nás máme takové
ústavy téměř ve všech městech, je ústavní porod v našich zemích samozřejmostí. Porod
v domácnosti je přeţitkem, ohroţujícím ţenu i dítě na zdraví i ţivotě.“ (Mečíř, 1962, s. 39).
O prvním kontaktu mezi matkou a dítětem, které bylo spojeno s prvním přiloţením k prsu
se dočítáme: „Mladá maminka dostává dítě k prvnímu kojení po 12 - 24 hodinách
po porodu. První den po porodu potřebuje ona i děťátko odpočinek a zotavení. První
kojení je seznámení matky s dítětem a dítěte s mateřským prsem. Mléka zatím dítě vypije
velmi málo. Není však třeba znepokojovat se tím. Sestry dodají dítěti nezbytnou tekutinu
v podobě slabého čaje s trochou cukru, aby pro nedostatek tekutiny nedošlo u dítěte
k horečce.“ (Mečíř, 1962, s. 53 - 54). Bohuţel tato situace v některých porodnicích
přetrvává v určité míře dodnes.
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Tehdejší filosofie zdůrazňovala význam kolektivu a jeho vliv na formování člověka.
Rodina byla povaţována za přeţitek, který postupně zanikne. Z hlediska dnešního poznání
bylo tehdejší separování dítěte od matky zcela zásadním deprivačním činitelem,
narušujícím psychosociální vývoj celé generace naší společnosti.
V České republice podnítily zájem o rodinu a její význam pro vývoj psychiky dítěte aţ
publikace Matějčka, Langmeiera, Kotáskové, Damborské a dalších přibliţně v 60. letech
(Šulová, [online] [cit. 2011-03-17]).
Prvním, kdo u nás popsal škodlivé důsledky separace a bojoval proti tzv. týdenním jeslím,
byl profesor Matějček. Ve své knize Počátky našeho duševního ţivota popisuje výhody
kontaktu dítěte s matkou po porodu. Jeho knihy ale znala málokterá maminka, jeho
myšlenky v té době zůstávaly na akademické půdě a kolektivní výchova byla stále
uplatňována jako nejlepší způsob péče o duši jednotlivce, i kdyţ její negativní důsledky
byly ve světě jiţ známy (Mrowetz et al., 2011).
Do změny vývoje vnímání vztahu matky a dítěte, průběhu porodu a jeho vlivu na ranou
interakci, významně zasáhlo několik porodníků, kteří v průběhu 20. století ovlivnili
filosofii vedení porodu. Jako jeden z prvních v roce 1944 Grantly Dick-Read zdůrazňoval
"porody beze strachu" a pozornost zaměřoval na proţívání matky. Dalším byl francouzský
porodník L. Lamaz, který formou psychoprofylaxe pracoval na psychickém předporodním
ovlivňováním ţeny. Výrazný zlom přinesly i práce dalšího francouzského porodníka
Frédericka Leboyera, který v roce 1974 napsal knihu Porod bez násilí. Zdůrazňuje
v ní pohled na porodní situaci jako na zcela přirozený fyziologický proces, při kterém je
ţena a dítě aktivní a spolupracující. Důraz klade na to, aby byly vytvořeny po porodu
podmínky, které co nejvíce připomínají intrauterinní ţivot dítěte, aby se zamezilo šoku
dítěte či porodnímu traumatu (Šulová, [online] [cit. 2011-03-17]).

2.2 Současnost a podpora bondingu
V dnešní době se medicína přestává soustřeďovat jen na fyziologické procesy a anatomický
rozbor, zajímá se i o psychosociální souvislosti, ve kterých člověk ţije. Začíná se klást
důraz na spokojenost pacientů ve zdravotnických zařízeních, hodnotí se nejen samotná
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léčba, ale i přístup zdravotníků k pacientovi. V porodnictví se ale klade největší důraz
na technické vybavení a prostory porodnic, na odbornou lékařskou péči zajišťující
co nejpříznivější perinatální statistiky. Psychosociální aspekty porodu stojí v pozadí,
kvalita porodního záţitku je povaţována mnohdy za nadstandard (Mrowetz, 2009
in Zdravotnické noviny 48, 30. 11. 2009).
V českých porodnicích se za posledních třicet let učinily kroky k systému péče rooming-in,
kdy jsou novorozenci umísťováni na pokojích spolu s matkami. To ale neznamená,
ţe dochází k podpoře bondingu v pravém slova smyslu. Mrowetz uvádí, ţe podle závěrů
pozorování odborníků z oblasti klinické psychologie se v našich porodnicích při narození
dítěte stále upřednostňuje rutina, jak hygienická tak organizační, vedoucí k separaci matky
a dítěte.
Některé české porodnice postupují tak, ţe po porodu přiloţí dítě na hruď nebo břicho
matky, v lepším případě nechají matku a dítě jednu aţ dvě hodiny se vzájemně
seznamovat. Poté ale většina zdravotníků zahájí rutinní postupy, které oddělí matku
od dítěte. Zdravotníci jsou zvyklí na postupy, které se naučili od svých předchůdců a neradi
mění zaběhnuté způsoby. Bývají motivování strachem o pacienta a vědomím moci.
Po fyziologickém porodu není ţádný důvod k přerušení kontaktu matky s novorozencem,
v cestě nepřerušovanému kontaktu stojí jen rutinní postupy zdravotníků a systému. Ve výše
zmiňovaném článku autorka uvádí, ţe v posledních patnácti letech byly podniknuty kroky
ke zlepšení psychosociálního komfortu rodiček. Prostředí porodnic prodělalo změnu
ve smyslu „domáčtějšího“ stylu a doprovod u porodu blízkou osobou se stal téměř normou.
Podotýká ale, ţe jde o tzv. vnější změny v porodnictví. Přístup personálu, tedy vnitřní
změny, prošel podle ní změnou pouze minimální (Mrowetz, 2009 in Zdravotnické noviny
48, 30. 11. 2009).

2.3 Význam podpory bondingu
„Správně probíhající bonding má velký význam nejen pro fyziologii matky a dítěte, ale má
rovněţ zásadní psychologické důsledky, se kterými se mohou matky a děti potýkat
v dalších obdobích ţivota.“ (Mrowetz, 11/2009 in Sestra, s. 31).
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Neuropsychologie v posledních letech odhaluje stále nové souvislosti o utváření lidské
osobnosti a významu raných záţitků. Diskutuje se o tom, nakolik je nerušený intenzivní
kontakt dítěte s matkou bezprostředně po narození důleţitý a určující. Je moţné, ţe více
neţ tušíme. Mrowetz uvádí, ţe období bezprostředně po porodu je z hlediska psychologie
obzvláště citlivé. Bonding a podpora rané vazby mezi matkou a dítětem velmi silně
ovlivňuje proţívání pocitu kontroly nad porodním procesem. Matka potřebuje mít kontrolu
nejen nad svým tělem, ale také nad tím, co se děje s jejím dítětem. Ani matka ani dítě
nejsou vývojově připraveni na to, aby po tak náročném procesu jakým je porod, byli
zbaveni vzájemného kontaktu. Oba očekávají kontakt kůţe na kůţi, vůni a teplo důvěrně
známého těla, tlukot svých srdcí. Poloha dítěte na matčině břiše a hrudníku mu připomíná
jeho polohu v děloze.
Výzkumy ukazují, ţe matky, kterým byl umoţněn okamţitý kontakt s dítětem mají
tendenci se o novorozence starat déle, jsou tolerantnější a lépe dokáţí zvládat stres spojený
s mateřstvím. Trpělivá matka je tím nejlepším průvodcem v ţivotě dítěte. Příroda
připravila matku i dítě na to, aby se po porodu potřebovali a hledali jeden druhého.
Hormon oxytocin stimuluje po porodu mateřské pocity při doteku, pozorování a kojení
dítěte. Produkuje se ho ještě více, pokud leţí nahé dítě bezprostředně po porodu na nahé
matce. Mozek matky začne produkovat endorfiny, které mateřské pocity ještě zvýrazní
a díky tomu je matka klidná a vnímavá vůči dítěti. Způsobí také, ţe se zvýší teplota prsů
a dítě je více zahříváno tělem matky. Novorozenec díky normálnímu návalu adrenalinu je
těsně po porodu čilý, bdělý a připravený k brzkému kojení.
Podle amerických výzkumníků z oblasti pediatrie Kennela a Klause má období několika
málo hodin po porodu výrazný vliv na pečovatelské chování matky. Kontakt s dítětem
přináší matkám radost díky vyplaveným hormonům. Kdyţ přivine svoje dítě do náruče, je
bolest rázem zapomenuta a vystřídá ji nezapomenutelný nával radosti a štěstí. Tato radost
není jen příjemným proţitkem, neznamená jen jakousi nadstavbu k porodnímu záţitku.
Naopak, je to moudrý přírodní mechanismus, jenţ novopečené matce pomáhá nastavit
se na náročnou péči o dítě. Je silou, která dává rodičce energii a která probouzí základ toho
nejdůleţitějšího vztahu na světě. Vztahu mezi matkou a jejím dítětem. Matka a dítě v sobě
navzájem vzbuzují chování, které je přirozeně odměňuje (Mrowetz et al., 2011).
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2.4 Separace a její dopady
Důsledky separace dětí od matek po porodu jsou známé a nepopiratelné. Poporodní
separace sebrala několika generacím ţen záţitek radosti z porodu. Matka, která byla
separována od svého dítěte, se nemusí cítit přesvědčená o tom, ţe její dítě je zdravé nebo
ţe dokonce dýchá, můţe se cítit osamělá, prázdná, deprimovaná a můţe se strachovat,
ţe dítě bude mít nějaký problém. Nejpravděpodobněji přijde o záţitek z toho, ţe ji doslova
zaplaví vlna pozitivních pocitů (Mrowetz, 2011).
Michel Odent řekl, ţe míru agresivity národa poznáme podle míry separace dítěte
po porodu od matky. Zdůrazňuje, aby se prvnímu důleţitému kontaktu mezi matkou
a dítětem věnovala pečlivá pozornost a aby byl usnadněn. Netvrdí ale, ţe matky a děti,
které nemají moţnost tohoto ideálního prvního kontaktu, na tom budou dlouhodobě hůře
nebo ţe tyto děti budou v dospělosti nevyhnutelně hůře schopné vřadit se do společnosti
a méně schopné milovat či proţívat radost. Podle něj kultura, prostředí a sociální podmínky
mívají na jakéhokoli jedince větší účinek neţ to, co se stane během několika raných
„kritických“ obdobích. Mohou kompenzovat cokoli, co se zameškalo na začátku (Odent,
1995, s. 102, 103).
Mrowetz uvádí, ţe se následky separace nemusí projevit vţdy a nemusí se projevit hned
po porodu. Některé matky, pokud své dítě po porodu neviděly, reagují velmi úzkostně
a popírají moţné důsledky, obhajují nutnost oddělení a přitom s postupem vnitřně
nesouhlasí. Nebo si důsledky separace připustí a mohou cítit pocity viny. Vše se pak můţe
projevit v chování k dítěti, ať hyperprotektivní péčí nebo odmítáním.
Separace má výrazný vliv na rozvoj posttraumatické stresové poruchy po porodu. Jiřina
Prekopová uvádí, ţe kontakt s dítětem po porodu hojí přirozené trauma z porodu, separací
potom tedy následně retraumatizujeme matku i dítě.
Děti, které jsou od matky po porodu odděleny, mohou mít větší potíţe s poporodní adaptací
a dýcháním. Jsou ve větším napětí, hodně pláčou, tím se unaví, rezignují a usnou. Pozdější
následky separace se u dětí mohou projevovat separační úzkostí, tedy panickým strachem
ze vzdálení se matky od něj v dětském věku, dále neurotickými poruchami, a border-line
poruchami osobnosti s narušeným vztahem k matce (Mrowetz et al., 2011).
Rutinní separace novorozenců můţe být spojena s tzv. nepřímou agresí, kdy zdravotník
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manipulativním jednáním přesvědčí matku o vhodnosti separace pro její dobro nebo dobro
dítěte a přitom jedná ve svém vlastním zájmu souvisejícím s rutinou. Příkladem můţe být
odnesení dítěte po porodu se slovy : „Odpočinete si, vyspíte se, my vám dítě pohlídáme,
dobře se o něj postaráme, bude mu tam s ostatními dětmi dobře..." Proti takovým "dobře
míněným radám" se mnohé matky nedokáţou vzepřít a bránit, v danou chvíli jim nedojde,
ţe si to takto nepřejí a později tuto situaci mohou vnímat velmi negativně. M. Mrowetz
ve svých průzkumech popisuje, ţe matky spí bez dětí stejně špatně jako s dětmi, ale s tím
rozdílem, ţe neproţívají stres z odloučení a nestýská se jim (Mrowetz et al., 2011).
Pokud separace nastane, ať jiţ z důvodu medicínského nebo jen rutinně ošetřovatelského,
je důleţité připomenout, ţe se to dá napravit. Rodiče potřebují být ujištěni, ţe to, ţe nedrţí
své dítě v náručí v prvních hodinách jejich ţivota, není tragédie. Není vše ztraceno.
V následujících dnech a týdnech bude spousta příleţitostí k tomu, aby pouto lásky mezi
nimi rostlo. Je takřka nemoţné, aby mezi nimi nedošlo k vybudování vzájemného vztahu.
Matka by měla dopřát dítěti co nejvíce tělesného kontaktu. Mazlení, chování v náručí,
společné spaní a koupání mohou být lékem pro oba a není třeba se obávat předávkování
nebo vedlejších účinků. Projevy lásky nemůţeme dítě rozmazlit (Mrowetz et al., 2011).

2.5 Jak má správná podpora bondingu vypadat
Podpora bondingu je finančně nenákladná, nestojí v podstatě nic, pokud nepočítáme míru
empatie, pochopení a snahu porušit rutinu. Je třeba si uvědomit neopakovatelnost momentu
narození a prvního přivítání matky s dítětem.
Tudíţ je povinností všech, kteří u porodu asistují a doprovázejí, aby bonding maximálně
podpořili a upřednostnili před všemi rutinními zákroky.
Odent nastavuje důleţité otázky k zamyšlení: „Proč neudělat začátek tak pozitivní, jak je
to jen možné? Proč nezvýšit šance každého člověka? Nejsme my, porodníci a porodní
asistentky, profesionálové, zodpovědní za cosi, co leží za hranicemi striktně lékařské
pomoci? (Odent, 1995, s. 103).
Krásné motto knihy Bonding-porodní radost zní: Dítě patří k matce – zdravé či nemocné
– živé či mrtvé – dítě patří k rodičům (Mrowetz et al., 2011). Tahle věta v sobě skrývá
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velkou pravdu, velké tajemství a měla by nás, zdravotníky i veřejnost, přimět k zamyšlení.
Často se v odborných kruzích vedou diskuze o tom, v čí kompetenci je péče o dítě, zda
porodní asistentka nebo dětská či neonatologická sestra má zodpovědnost za novorozence.
Vypadá to, jako by obě strany dítě chránily před vlastní matkou, které primárně nedůvěřují,
ţe je schopná po porodu se o své dítě postarat. Často se v praxi setkáváme s výroky: „Já
si děťátko vezmu k sobě, aby vám nespadlo, já vám ho zahřeji, aby neprochladlo...“
Zdravotníci na sebe přebírají zodpovědnost místo toho, aby podporovali matku v jejich
schopnostech a kompetencích. Správnou podporou bondingu v ţeně můţeme podpořit
zodpovědnost za její zdraví a za zdraví dítěte.
Gabriela Chrastilová ve zmiňované knize říká, ţe bonding sám o sobě z nikoho matku roku
neudělá a nikomu nepomůţe k tomu, aby nedělal chyby, netrápil se pochybnostmi a pocity
viny. Nemá moc vytvářet dokonalé rodiny s perfektními úsměvy na tvářích. Ale kdyţ tento
dárek je správně vyuţit, je to dobrá pomoc do začátku. Osobně si myslí, ţe v boji zvaném
rodičovství, se kaţdá pomoc hodí (Mrowetz et al., 2011). Otázka správné podpory
bondingu je jistě věcí individuálního přístupu vycházejícího z konkrétní situace. Nelze
úplně přesně definovat jednotlivé kroky a posloupnost pravidel, které by se měly striktně
dodrţovat. Nebylo by ani správné vyvolávat dojem, ţe pokud se nepodaří vše, tak jak
si matka nebo zdravotníci přejí, ţe dojde k nenapravitelnému pochybení. Samozřejmě,
ţe i rodiče, kterým chyběl brzký kontakt se svým dítětem, jsou obecně připoutání ke svým
dětem. K procesu bondingu dojde vţdy, protoţe lidé jsou vysoce adaptabilní a mají
před sebou spoustu způsobů, jak se ke svým dětem připoutat. Na druhé straně by nebylo
správné podceňovat tento okamţik a nevyuţít moţnosti raný kontakt podpořit.
Upřednostňování rutiny, hygieny, ledabylé a uspěchané péče, nezájem zdravotníků
a v neposlední řadě neznalost problematiky pak rodiče zbytečně připravují o tuto
neopakovatelnou chvíli.
Z praktického hlediska lze rozčlenit podporu bondingu do několika skupin podle situace,
ve které se matka, otec a dítě nacházejí.
M. Mrowetz sestavila tzv. 10 kroků k podpoře bondingu (viz příloha č. 1).
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2.5.1 Bonding u fyziologického porodu
Po fyziologickém porodu a u fyziologického novorozence nic, kromě rutiny, nebrání
v maximální podpoře bondingu v celé jeho šíři.
Naprosto zásadním krokem je docílit stálého nebo maximálně moţného kontaktu matky
s dítětem. Podporu bondingu je třeba zahájit co nejdříve, ještě před přestřiţením pupeční
šňůry, aby jejich viditelné napojení volně přecházelo v neviditelnou vazbu (Mrowetz et al.,
2011).
Andrea Poloková v knize Praktický návod na dojčenie v úvodu krásně popisuje situaci
bezprostředně po porodu, kdy vysvětluje nastávajícím maminkám, ţe jejich děťátko
se narodí velmi bezbranné a nevyspělé a má potřebu dostat se na správné místo, které mu
vynahradí to, co mu dosud poskytovala děloha. Myslí tím kontakt a dotyk, teplo, výţivu,
pomoc s dýcháním. Zrovna tak potřebuje další podněty, v první řadě čichové a zrakové.
Takovýmto dokonalým prostředím je jedině matčino tělo, na kterém získá zpět kontakt
kůţe na kůţi, bude mu tepleji neţ v inkubátoru, bude lépe dýchat, bude cítit vůni matky,
dojde ke stabilizaci tělesných funkcí, uklidní se a bude méně plakat a můţe se přisát k prsu
(Poloková, 2011, s. 9).
Doporučuje se poloţit nahé dítě na matčino nahé břicho ihned po porodu ještě
s nepřestřiţeným pupečníkem. Pupečník je vhodné přestřihnout po dotepání. Dítě otřít
a osušit na matčině břiše, zabalit je společně jako jednu jednotku do teplých přikrývek.
Dítěti je moţné nasadit čepičku a ponoţky. Podporovat a nepřerušovat tento kontakt „skin
to skin“, kůţe na kůţi, nejméně dvě hodiny, lépe dvanáct hodin. Důleţité je umoţnit
a podporovat vizuální kontakt, pohled z očí do očí mezi matkou a dítětem i mezi otcem
a dítětem. Zajistit matce i dítěti pohodlnou polohu, pokud rodí v leţe, podloţit jí hlavu.
Zajistit klidné, vstřícné a intimní prostředí ze strany zdravotníků. Jakékoliv vyšetření
a ošetření dítěte provést na těle matky. Podpořit miminko v přisátí k prsu podle jeho tempa
a připravenosti. Dítěti by měla být ponechána moţnost, aby se rozhodlo samo, kdy začne
poprvé sát. Způsoby prvního přiloţení tak, jak se v porodnicích dnes praktikují, jsou často
pro dítě velmi zatěţující a nedovolují tzv. „samopřisátí – breast crawl“. Je třeba vyčkat,
aţ bude mít dítě doširoka otevřené oči, bude si strkat do úst pěsti, na kterých má plodovou
vodu vonící stejně jako matčina bradavka, bude si olizovat rty, otevírat ústa a kývat hlavou
ze strany na stranu. Záleţí na způsobu porodu, některé děti se přisají do 30 minut, jiné
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aţ za několik hodin. Pokud jsou porodem unavené, je třeba nechat je na matce odpočinout
a dát jim čas. Zásadně by se neměly umývat a schovávat ruce novorozence, aby je jejich
vůně mohla k bradavce dovést. Matka by si ze stejného důvodu neměla brzo po porodu
sprchovat prsa.
Přítomnost příliš mnoha osob u porodu můţe být pro rodiče velmi rušivá a můţe přerušit
přirozený psychologický proces, který se zde odehrává. Ošetřovatelé u porodu by si měli
uvědomit, jak citlivá je většina otců, matek a dětí. Jakékoli zásahy do porodu a narození
a rušení po dobu krátké chvilky po porodu, mohou mít závaţné neţádoucí účinky
(Mrowetz et al., 2011).
2.5.2 Bonding u nefyziologického porodu
Bonding a jeho podpora jsou důleţité při fyziologickém porodu a při vzniklých patologiích
jsou důleţité ještě více. Podpora bondingu při nefyziologickém porodu nebo porodu
nemocného dítěte můţe být prevencí před pozdějšími psychickými problémy, je
ochranným faktorem poporodních duševních poruch. Podpora bondingu můţe v tomto
případě pomoct ke zhojení traumatu. Podporou rané vazby dáváme matce větší šanci
k akceptování jakéhokoliv dítěte, protoţe hormonální situace po porodu jí dává velkou
naději na bezpodmínečnou lásku, díky které má pak větší sílu zvládat problémové situace.
Jakkoliv komplikované podmínky se dají zařídit tak, aby podporovaly vzájemný kontakt
matky a dítěte. Nutnost podpory je po problémovém porodu zásadní, a zároveň
podceňovaná.
Mrowetz zdůrazňuje důleţitost vytvoření tzv. sociální dělohy, ochranného prostoru, kdy
zdravotníci mohou podat pomocnou ruku, vytvořit pomyslnou náruč, ve které se můţe
budovat vztah mezi matkou a dítětem. Důleţité je v co největší míře umoţnit matce
vizuální kontakt s dítětem, dítěti umoţnit taktilní, dotykový kontakt s matkou, podávat
srozumitelné a dostatečné informace, empaticky naslouchat a podporovat v aktivní péči
a rodičovských kompetencích.
Pokud se stane, ţe při porodu matka zemře, role zdravotníků coby "sociální dělohy" je
sloţitější, vyţaduje silnou empatii i podporu otce nebo jiné osoby jako druhého pečovatele,
ke kterému se dítě "nalepí". Pomocí podpory bondingu můţe takto fungující "sociální
děloha" ulehčit zvládnutí tragédie dítěti i otci (Mrowetz et al., 2011).
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2.5.3 Bonding u porodu císařským řezem
Podpora bondingu po císařském řezu je velmi nutná. Zde můţe sehrát velmi významnou
roli otec (nebo jiná blízká osoba). Pokud matka nemůţe mít své dítě v náručí během
operace, můţe ji zastoupit náruč nebo dokonce nahý hrudník otce. Jeho chlupatá kůţe je
dítěti příjemnější a přínosnější z emocionálního i imunologického hlediska, neţ vyhřívaná
postýlka.
Jestliţe je matka při operaci při vědomí (ve svodné anestezii), mělo by být samozřejmostí,
ţe bude ze strany zdravotníků podpořen raný kontakt. Bezprostřední ukázání novorozence
matce a přiloţení na hrudník či k tváři k prvnímu seznámení co nejdříve po vybavení dítěte
je jen věcí organizace práce.
Podle průzkumů M. Mrowetz je u nás zcela rutinní oddělování dětí od matek po císařském
řezu. Více neţ dvě třetiny matek nemá první dvě hodiny ţádný kontakt se svým dítětem,
pouze dvě procenta matek z jejího průzkumu měly nepřerušovaný kontakt v prvních dvou
hodinách po operaci (Mrowetz et al., 2011).
2.5.4 Bonding u předčasného porodu
Předčasný porod není jen fyzickou zátěţí pro novorozence, ale také zátěţí psychickou,
a to pro celou rodinu. Dítě přichází na svět nepřipraveno a nepřipravena na jeho příchod je
i matka. Porod předčasně narozeného dítěte je zároveň psychotrauma (Mrowetz et al.,
2011).
Odent upozorňuje na to, ţe předčasné narození dítěte je nešťastně doprovázeno odloučením
matky od dítěte a nejzávaţnějším druhem deprivace – akutní senzorické deprivace
v rozhodujícím vývojovém období ţivota dítěte. Takovéto dítě dostává na JIP často méně
kinestetických a vibračních podnětů neţ plod téhoţ věku v děloze, zatímco jich potřebuje
více. Prostředí v inkubátoru ho zjevně izoluje, nemůţe se dotýkat matky a slyšet její hlas,
coţ je pro něj mimořádně důleţité, protoţe povzbuzování činnosti smyslů je podstatným
podnětem k rozvoji centrální nervové soustavy. Potrava a teplo samy o sobě nestačí dodat
energii mozku ani procvičit rané motorické funkce.
Podle Odenta předčasný porod nevede nezbytně k tělesné a citové nezpůsobilosti dítěte.
Uvádí, ţe pokud jsou děti pohotově vystaveny bohaté a proměnlivé stimulaci, mohou
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se v průběhu svého vývoje stát jedněmi z nejpokročilejších. Odent vidí slibnou hypotézu
v tom, ţe někteří z našich předčasně narozených géniů v historii byli zřejmě ve velmi
raném věku vystaveni mimořádně bohatým smyslovým záţitkům, protoţe před existencí
neonatologie nedonošené děti pravděpodobně vděčily za přeţití neustálé laskavosti
a bdělosti svých citlivých a vnímavých matek
Ve své knize vyslovil podezření, ţe mnoho poruch metabolizmu, které bývají
u nedonošených dětí často pozorovány, jsou důsledkem absence či sníţení smyslové
stimulace a lidské láskyplné něţnosti, zvlášť v případě oddělení matky od dítěte (Odent,
1995, s. 112 – 114).
Mrowetz zdůrazňuje, ţe neonatolog by měl před prvním kontaktem rodičů s jejich dítětem
na JIP podat empaticky informace o tom, co rodiče uvidí, podpořit je ve vyslovení dotazů,
nejasností a obav a s trpělivostí zodpovídat jejich opakující se otázky. Měl by poskytnout
informace týkající se kontaktů na moţnou psychologickou pomoc, na podpůrné skupiny
rodičovských organizací a formou partnerské komunikace podávat srozumitelné informace
o stavu dítěte, významu a důsledcích prováděných i plánovaných výkonů. K tomu,
aby si rodiče mohli vybudovat důvěru, je důleţité vědět, kdo se o jejich dítě stará.
U předčasně narozených dětí nemůţe matka pečovat o dítě bez pomoci profesionálů, jistá
míra separace je nezbytná. V takovém případě hraje důleţitou roli neonatologická sestra. Je
velmi vhodné, aby dávala rodičům srozumitelné, empatické a nemanipulativní odpovědi
na všechny otázky vztahující se k výkonům, které provádí nebo bude provádět s jejich
dítětem a přístrojům, které obsluhuje. Rodičce by měla být poskytnuta maximální podpora
v samostatném ošetřování dítěte, pokud je to moţné. Pokud není matka podporována
ve svých kompetencích a v samostatnosti, zvyšuje se její úzkost z toho, ţe péči nezvládne.
Pokud je v péči podporována co nejdříve po narození, sniţuje se riziko jejích následných
psychických poruch. Ošetřování a péče o dítě by se mělo přizpůsobovat nejenom potřebám
dítěte, ale potřebám matky a dítěte jako jedné jednotky.

Rodiče by neměli být

na odděleních neonatologie vnímáni jako návštěva, ale jako součást týmu. U kaţdého
inkubátoru by měla být pro ně umístěna vhodná ţidle umoţňující matce pohodlně
odstříkávat mléko, provádět klokánkování nebo jen pozorovat své dítě. Vizuální kontakt
s dítětem pomáhá k zachování laktace.
Při vaginálním předčasném porodu nastupuje laktace díky hormonálním hladinám rychleji,
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sloţitější je situace při variantě císařského řezu. V takovém případě mohou matce pomoci
pořízené fotografie dítěte nebo videonahrávka do doby, neţ bude schopná sama za dítětem
chodit. Větší šance na zachování laktace mají matky, které jsou v častém kontaktu se svými
nedonošenými dětmi. Také celá rodina, která se účastní na péči o dítě jiţ od narození, má
větší šanci zvládnout jiţ tak nesnadnou péči o předčasně narozené dítě.
Psychika rodičů předčasně narozeného dítěte je velmi křehká. Na jedné straně mohou cítit
ke zdravotníkům obrovskou vděčnost za péči o jejich dítě, na straně druhé mohou mít
pocit, ţe jsou z této péče vyřazeni, ţe jsou narušována jejich rodičovská práva, bojí
se na své dítě sáhnout, mají strach se zeptat na cokoliv. Můţe dojít aţ k tomu, ţe jsou
profesionalitou zdravotníků od inkubátoru „odehnáni“, protoţe po předčasném porodu je
značně sníţena sebeúcta a sebepojetí, mohou se objevit silné pocity viny za to, ţe jejich
dítě není v pořádku a proto si k němu netroufnou. Matky předčasně narozených dětí
popisují, jak je pro ně bolestné sledovat, kdyţ se sestra s jejich dítětem mazlí a ony samy
se přitom musí ptát na kaţdé přebalení, pohlazení, kojení a klokánkování. Je třeba
si uvědomit, ţe zdravotník není náhradní matka, ţe má jiné kompetence a ty mateřské je
třeba u vlastních matek vhodným způsobem podporovat.
Nejlepšího výsledku můţe být dosaţeno v případě, ţe se zkombinuje podpora plného
nasazení rodičů jako partnerů v péči o dítě, vstřícného a empatického personálu, vyuţití
moţnosti ošetřovatelských procedur a technických vymoţeností dnešní medicíny (Mrowetz
et al., 2011).
2.5.5 Bonding u porodu mrtvého dítěte
Do mateřské náruče patří i dítě mrtvé. Smrt je součást ţivota. Abychom mohli pro někoho
truchlit, musíme ho nejprve přijmout a poznat. Aby rodiče mohli přijmout smrt svého
dítěte, musí nejdříve přijmout jeho existenci. Těţko se loučí s někým, koho jsme nespatřili
nebo jsme neměli moţnost se s ním řádně rozloučit. Ze strany zdravotníků je nutné
podpořit rodiče v moţnosti rozloučit se s jejich mrtvým dítětem, dát jim prostor k přijetí
existence dítěte mimo tělo matky, k zamilování se do něj a rozloučení se s ním. Je to
nástroj k ulehčení srovnání se s touto ţivotní zkušeností. Vezme-li matka své mrtvé dítě
do náruče, proţije okamţik naplnění, mentální obraz dítěte je dotvořen. Díky hormonálním
hladinám je připravena navázat vztah s jakýmkoliv dítětem a s pocitem naplnění dojde
k přijetí reality nutnosti rozloučení přirozeněji. Podle psycholoţky Naděţdy Špatenkové
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rodiče obvykle nepřetrhávají své citové vazby k mrtvému dítěti. Neexistuje podle ní ţádné
skutečné odloučení od svých dětí, ať uţ ţivých nebo mrtvých, děti byly, jsou a budou
součástí našeho ţivota, součástí nás samotných. Kaţdý ţivot má svůj smysl, ať je jakkoliv
krátký. Je třeba k němu přistupovat s úctou a v úctě podpořit rozloučení (Mrowetz et al.,
2011).
Denisa Trnková na internetových stránkách, zabývajících se okolnostmi úmrtí dítěte,
zdůrazňuje, ţe úlohou zdravotníků při porodu mrtvého dítěte je rodiče upřímně informovat
a reálně je konfrontovat se situací. Musí být o ně postaráno s respektem a citem. Často
zdravotníci nevědí jak reagovat, jak se chovat k zarmouceným rodičům a jak jim pomoct.
V této situaci neexistuje ţádná slovní útěcha, která by mohla rodičům pomoci, často je lépe
být v tichosti nápomocni, mít na ně dostatek času a být připraveni na empatické
naslouchání.
Mnohé studie dokazují, ţe ke zpracování hlubokého zármutku je velmi důleţité rozloučení
se s dítětem. Je třeba uchovat si co nejvíce vzpomínek, přesto, ţe jsou plné ţalu
a bezradnosti, ale do dalšího ţivota velmi pomohou. Rodiče by měli být informováni
o moţnosti své mrtvé nebo i potracené dítě vidět a podrţet si ho v náručí. Porodní
asistentka by měla být rodičům vzorem, měla by jednat přirozeně a tím jim dodat odvahu.
Pokud se lékař nebo porodní asistentka k dítěti chovají s respektem, samozřejmostí
a beze strachu, budou se tak pravděpodobně chovat i rodiče. Někdy rodiče potřebují
povzbudit v překonání strachu a úzkosti z kontaktu s mrtvým dítětem. Příjemný
a empatický přístup personálu pomůţe rodičům překonat nerozhodnost a často zvědavost je
silnější neţ samotná nejistota nebo strach a rodiče se s nepopsatelnou láskou nakonec
dokáţí se svým dítětem seznámit.
Podle výpovědí rodičů bývá první dotek plný obav a strachu. Nejčastěji je nejdříve
pohlazen prst na ruce, posléze celá ruka a postupem času rodiče dokáţí obejmout celé dítě.
Pozorují ho nesmírně něţnýma očima a s velkou láskou. Tyto první kontakty rodičům
přinášejí velmi silné a důleţité emocionální záţitky. Měl by jim být dopřán dostatek času
a soukromí, aby se popřípadě nemuseli za své pocity stydět. Jejich první kontakt se musí
často povaţovat i za poslední a vzpomínky na dítě jsou pro rodiče tím jediným, co jim
zůstane jako útěcha do dalšího ţivota. Velmi se doporučuje pořídit fotografii, otisky rukou
nebo nohou, pramínek vlasů, dát dítěti jméno, zaznamenat si váhu a míru atd. V tomhle
ohledu můţe personál být velmi nápomocen a vzpomínkové předměty zabezpečit

UP v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd

33

nebo uchovat. Rodiče mohou zpočátku odmítat moţnost získání těchto předmětů, touha
po nich přichází někdy se zpoţděním. Je třeba respektovat přání rodičů v případě,
ţe si nepřejí kontakt, ale mít k dispozici vzpomínkové předměty pro případ,
ţe po nich rodiče zatouţí později, by mělo být povinností zdravotníků. Ţádná chvíle
se jiţ nevrátí a mnohdy mají zejména matky velké pocity viny, ţe to neudělaly (Trnková,
[online] [cit. 2011-04-09]).
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PRŮZKUM PODPORY BONDINGU NA PORODNÍM SÁLE

V praktické části bakalářské práce jsem zvolila metodu kvalitativního výzkumu. Jsem
si vědoma toho, ţe se nejedná o výzkum v pravém slova smyslu, spíše o pokus o náhled
do této problematiky. Provedla jsem pouze průzkumné šetření. Vyzkoušela jsem si některé
z metod sběru dat a pokusila se je interpretovat. Díky tomuto laickému zkoumání jsem
si uvědomila spoustu souvislostí, získala jsem zkušenosti a přehodnotila některé
své dosavadní názory.
Na myšlenku upřednostnit kvalitativní průzkum před kvantitativním dotazníkem
mně navedla Mgr. Michaela Mrowetz a jsem jí za to vděčná. Pochopila jsem, ţe výsledky
kvantitativního

dotazníku

by

neměly

téměř

ţádnou

výpovědní

hodnotu,

protoţe respondenti (v tomto případě porodní asistentky a dětské sestry) by jako
profesionálové mohli zkreslovat odpovědi a ukázat se v lepším světle. Vlastním
pozorováním reálné situace mohu objektivněji popsat zkoumaný jev.
Pro dokreslení situace jsem zvolila rozhovor se sluţebně nejstarší porodní asistentkou
na popisovaném pracovišti a také přímé citace z dotazníku, který byl během sběru dat
vytvořen nezávisle na mém zkoumání.

3.1 Kvalitativní výzkum
„Neexistuje jediný obecně uznávaný způsob, jak vymezit nebo dělat kvalitativní výzkum.
Potíţ je v tom, ţe kvalitativní výzkum je široké označení pro rozdílné přístupy.“ (Hendl,
2008, s. 47, 48). Kvalitativní metody se dnes uplatňují v nejrůznějších oborech, včetně
veřejného zdravotnictví či ošetřovatelství. Kvalitativnímu výzkumu je vytýkáno,
ţe výsledky jsou sbírkou subjektivních dojmů, jeho výsledky se obtíţně zobecňují, protoţe
pracuje s omezeným počtem jedinců a obvykle na jednom místě. Nevýhodou je časová
náročnost sběru dat. Na druhé straně výhodou tohoto výzkumu je získání hloubkového
popisu případů, kdy se nezůstává jen na povrchu. Sleduje se vývoj a zohledňují
se podmínky, jevy se zkoumají v přirozeném prostředí. Práce kvalitativního výzkumníka
připomíná práci detektiva (Hendl, 2008).
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3.1.1 Základní přístup
„Výzkum pomocí případové studie se zaměřuje na podrobný popis a rozbor jednoho
nebo několika málo případů. Základní výzkumnou otázkou je, jaké jsou charakteristiky
daného případu nebo skupiny porovnávaných případů.“ (Hendl, 2008, s. 101). Jde
o zachycení sloţitosti případu, o popis vztahů v jejich celistvosti a předpokládá se,
ţe pokud důkladně prozkoumáme jeden případ, lépe porozumíme jiným podobným
případům (Hendl, 2008).
3.1.2 Metody získávání dat
Ke sběru dat jsem pouţila metodu pozorování a několik druhů dotazování.
3.1.2.1 Pozorování
„Zúčastněné (participační) pozorování patří mezi nejdůleţitější metody kvalitativního
výzkumu (Jorgensen, 1989). Zúčastněným pozorováním je moţné popsat, co se děje,
kdo nebo co se účastní dění, kdy a kde se věci dějí, jak se objevují a proč.“ (Hendl, 2008,
s. 193). Této metody se vyuţívá i v případových studiích, které se soustřeďují
na hloubkový popis a analýzu určitého jevu. Zvláště vhodné je ho zvolit, jestliţe jev,
který se bude zkoumat je málo prozkoumaný a pokud existují velké rozdíly mezi pohledy
členů a nečlenů sledované skupiny nebo jev není přístupný pohledu mimo skupinu (Hendl,
2008). „Pozorovatel nefunguje jako pasivní registrátor dat, který stojí mimo předmětovou
oblast, nýbrţ se sám účastní dění v sociální situaci, v níţ se předmět výzkumu projevuje. Je
v osobním vztahu s pozorovanými, sbírá data, zatímco se účastní přirozeně se vyvíjejících
ţivotních situací.“ (Hendl, 2008, s. 193).
3.1.2.2 Kvalitativní dotazování
„Dotazování obecně zahrnuje různé typy rozhovorů, dotazníků, škál a testů. Tyto metody
se mohou pouţít samostatně, jako je tomu v dotazníkových šetřeních, nebo v kombinaci
s jinými metodami. Například zúčastněné pozorování lze doplnit neformálním rozhovorem
nebo dotazníkem s cílem získat další informace.“ (Hendl, 2008, s. 164). Jako metodu jsem
zvolila formu polostrukturovaného rozhovoru, který představuje určitou střední cestu
formy dotazování, která se vyznačuje definovaným účelem, určitou osnovou a velkou
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pruţností celého procesu získávání informací (Hendl, 2008). „Není nutné zdůrazňovat,
ţe vedení kvalitativního rozhovoru je uměním i vědou zároveň. Vyţaduje dovednost,
citlivost, koncentraci, interpersonální porozumění a disciplínu.“ (Hendl, 2008, s. 166).

3.2 Realizace průzkumu
Pozorování jsem prováděla nestrukturovaně, přesto jsem musela pouţívat nějaký systém,
stanovila jsem si body, na které jsem se zaměřila a popis pozorování jsem si pečlivě
zapisovala přímo na místě pomocí zkratek a symbolů. Své poznámky jsem průběţně
doplňovala tak, abych zahrnula všechny detaily, protoţe kaţdá maličkost mohla být
při vyhodnocování důleţitá. Zapisovala jsem jevy, které jsem viděla, slyšela a zároveň jsem
si dělala poznámky svých pocitů a úvah na základě pozorovaného jevu. Výhodou jistě bylo,
ţe jsem pozorování prováděla v prostředí, ve kterém pracuji a situace jsou mi důvěrně
známé.
3.2.1 Prostředí průzkumu
Průzkum podpory bondingu porodními asistentkami a neonatologickými sestrami (dále jen
PA a NS) byl prováděn v perinatologickém centru s průměrným počtem 2500 porodů
za rok. Pracoviště poskytuje diferencovanou péči o ţenu. Jedná se o oddělení s vysokým
rizikem nozokomiálních nákaz.
3.2.2 Prostorové uspořádání a materiální vybavení
Prostorově je oddělení umístěno v monobloku pětipatrové budovy. Není zde pooperační
JIP.
Porodní sál disponuje 7 porodními boxy, 1 izolačním boxem, který zároveň slouţí jako box
nadstandardní a 1 pokojem se dvěma observačními lůţky pro matky před porodem.
V centru porodního sálu je prosklená observační jednotka neonatologické sestry
s veškerým

potřebným

příslušenstvím

k ošetření

fyziologického

novorozence

i k resuscitaci. Je vybaven inkubátorem, pojízdným resuscitačním stolem, vyhřívanou
postýlkou a centrálně umístěnou digitální váhou. Kaţdý porodní box je samostatný
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pro jednu rodičku s doprovodem, vchod do něj je prosklenými, neprůhlednými,
zasunovacími dveřmi. V boxu je polohovatelná postel pro rodičku, podloţka na ošetření
novorozence s teplometem umístěným nad ní, pojízdná průhledná, plastová postýlka
s monitorem dechu, polohovací polštář pro kojící matky.
Samostatně, v těsné návaznosti na porodní sál, je vyčleněn operační sál pro provádění
císařských řezů. Vedle něj je samostatně uzavřený resuscitační box pro ošetření
novorozence po císařském řezu.
3.2.3 Personální zajištění
Na porodním sále pracuje 20 porodních asistentek ve dvanáctihodinových sluţbách.
Na sluţbě jsou čtyři PA, z toho tři pečují o rodičky ve všech porodních dobách včetně
vedení porodu s vybavením dítěte. Čtvrtá vykonává na denní sluţbě tzv. ambulantní PA,
kdy poskytuje „přísluţbu“ při porodu a asistuje při císařském řezu jako „obíhající“ PA.
Na noční sluţbě pak má stejné povinnosti jako ostatní PA, tzn., ţe jsou k dispozici čtyři
PA. Součástí týmu je neonatologická sestra, která je přivolána ke kaţdému porodu,
k fyziologickému samostatně, k patologickému včetně lékaře - neonatologa. V době
od 6 - 22 hodin je vyčleněna pro porodní sál, v nočních hodinách od 22 - 6 ráno není
na sále a přichází na zavolání z oddělení, na které se zase vrací. Staniční sestra oddělení je
přítomna od 7,00 do 15,30 hodin a ve 12-ti hodinových sluţbách je na sále jedna sanitárka.
Při kaţdém porodu je přítomen lékař, který odvádí pouze operativní porody a porody KP,
zasahuje při komplikacích, kontroluje placentu a šije porodní poranění .
3.2.4 Sledovaní jedinci
Při pozorování jsem se zaměřila na podporu bondingu ze strany PA a NS, všímala jsem
si i aktivit ostatních účastníků při porodu. Sledovala jsem jednotlivé úkony PA a NS
bezprostředně po vybavení dítěte a navazující intervence do dvou hodin po porodu,
a to i z hlediska časového. Proto, aby nedocházelo k ovlivnění způsobu jejich práce, o mém
pozorování účastníci nevěděli. Postupně jsem se však potýkala s tím, ţe si začali všímat
zapisování poznámek, coţ pochopitelně u některých vedlo k drobným změnám v chování.
Za této situace jsem pozorování ukončila a přešla jsem k metodě dodatečného dotazování.
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3.2.5 Etické aspekty
„Etické otázky hrají ve společenskovědním výzkumu důleţitou roli.“ (Hendl, 2008, s. 153).
Při provádění kvalitativního průzkumu jsem postupovala podle etických zásad.
Od zaměstnavatele jsem získala informovaný souhlas o umoţnění šetření na porodním sále
za účelem vypracování praktické části bakalářské práce. V rámci pozorování bylo nutno
zatajit účastníkům informace, ale jakmile skončil sběr dat, účastníci byli plně obeznámeni
s okolnostmi průzkumu. Dodrţela jsem anonymitu účastníků i jejich soukromí a neohrozila
jsem ani jejich tělesné ani duševní zdraví. Tím jsem splnila doporučený postup (Hendl,
2008).
3.2.6 Osoba výzkumníka
Na pracovišti, kde jsem prováděla průzkum, pracuji od roku 2000. Jsem matkou tří dětí
narozených císařským řezem na tomto pracovišti. Problematice bondingu a jeho podpory
se intenzivně věnuji po porodu svého třetího dítěte, kdy jsem na vlastní kůţi zaţila
částečnou podporu ze strany zdravotníků, na rozdíl od předchozích dvou porodů, kdy
proběhla naprostá separace. Tahle osobní zkušenost se změnou v přístupu, mé vlastní
instinkty, studium literatury, účast na seminářích Mgr. Michaely Mrowetz a zkušenosti
z praxe mne nutí k prosazování podpory rané vazby mezi matkou a dítětem a ke hledání
způsobů, jak toho docílit a zkvalitnit ji.
Po ukončení sběru dat pomocí pozorování jsem iniciovala zorganizování semináře
o podpoře bondingu pro PA a NS. Semináře se zúčastnilo 15 PA, z toho 3 odešly
v průběhu přednášky. Z novorozeneckého oddělení se celého semináře zúčastnila pouze
vrchní sestra oddělení a 3 lékaři - neonatologové, 3 NS odešly v polovině přednášky. Malá
účast byla i přes to, ţe na pozvánce bylo uvedeno, ţe je povinná. Pozitivně hodnotím fakt,
ţe vrchní sestra novorozeneckého oddělení po semináři sama navrhla, ţe zorganizuje tutéţ
přednášku pro neonatologické sestry i lékaře novorozeneckého oddělení, a ţe se pokusíme
zavést některé změny v systému péče o novorozence a matku bezprostředně po porodu.
Některé kroky jsme začali uskutečňovat ještě tentýţ den. Předmětem dalšího zkoumání
by mohlo být pozorování změn po proškolení zúčastněných zdravotníků a třeba porovnání
rozdílů v jejich přístupu s ostatními.
V průběhu psaní praktické části bakalářské práce došlo k vyostření vzájemných vztahů
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mezi PA a NS spolupracujícími na porodním sále v rámci zavádění nových prvků
k podpoře bondingu. NS si vytvořily dotazník s otevřenými otázkami, týkající
se spokojenosti s prací na sále a spoluprací s PA. Název dotazníku zněl - Dotazník
spokojenosti dětských sester se vzájemnou spoluprací na porodním sále. Z 12-ti
dotázaných hodnotila polovina spolupráci jako velmi špatnou, kdy komunikace je
nedostatečná, necítí se být součástí týmu. Druhá polovina ji hodnotila jako celkem dobrou,
kdy si případná nedorozumění dokáţeme vyjasnit. Ţádná z dotazovaných nehodnotila
spolupráci jako výbornou, kdy by byla bezproblémová komunikace a cítila se být jako
součást týmu.
K dokreslení situace uvádím doslovné citace odpovědí na otázku - Proč vázne spolupráce
a komunikace mezi NS a PA?
 nechápe nutnost ošetření miminka, nechce ho vydat, nerespektuje Apgar (vede
dohady), zapírá některé skutečnosti, aby náhodou nebyl porod s pediatrem
 součástí týmu být nemůţeme, pracujeme odděleně
 někdy zlehčují stav dítěte, podle nás fialové, podle nich růţové
 nerespektují pokyny NS ohledně novorozence
 navádí rodiče proti NS
 bylo by vhodné prořešit situaci, kdy rodiče chtějí mít v noci po porodu dítě u sebe.
Dětská sestra argumentuje tím, ţe je to na její zodpovědnost, tudíţ si dítě odnáší
na oddělení. Zda je tedy moţné po domluvě s neonatologem a PA tam dítě nechat??
Event. to pojistit podpisy od PA a neonatologa, popř. rodiči, kteří jsou svéprávní
a nesou zodpovědnost taktéţ
 holky na sále potřebují stejně tak nás, jako my je a tak jako dítě patří k matce,
tak by měly PA patřit k NS a navzájem spolupracovat a pomáhat si
 po porodu chce, aby se dítě přikládalo k prsu úplně rozbalené – prochladnutí dítěte!
v noci nám nechce předat dítě, chce aby bylo celé 2 hodiny u matky!
 aţ příliš dlouho chce dítě nechat na hrudníku (prochladnutí)
 nejsou kompetentní zasahovat do péče o dítě ani informovat rodiče, to je práce NS.
Mají řádně a zavčas (dostatečně) očistit, osušit a obstarat dítě, a pokud NS uzná
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za vhodné (dítě nedýchá, má špatnou barvu apod.) odevzdat ho k následnému
ošetření. Nediskutovat o Apgaru, to je téţ v kompetenci NS či lékaře
 nechtějí předat dítě!
 nejvíce problémů vidím mezi PA a mladými NS. Starší NS si dokáţí
svou pravomoc obhájit
 někdy, kdyţ nestíháme, tak opravdu si nepřejeme tatínka u koupání a PA
nám jej pošle
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POZOROVÁNÍ

Prováděla jsem pozorování podpory bondingu u fyziologického porodu. V první části
uvádím pět pozorování podpory bondingu ze strany PA a NS před konáním semináře
s Mgr. M. Mrowetz. Pro porovnání jsem provedla totéţ pozorování u pěti fyziologických
porodů po zmíněném semináři.

4.1 Pozorování před seminářem

4.1.1 Pozorování č. 1
22. 12. 2010 rodička P. Z., 24 let, I. grav., I. para, hbd 41
Porodní plán: ne
Otec u porodu: ano
Informovaný souhlas: souhlasí se vším
Psychoprofylaxe: ne
Medikace během porodu: analgetika, spasmolytika, EDA, infuze s oxytocinem
Porod: v 1,59 hod., spont. záhlavím, v poloze na zádech, pohlaví dítěte muţské 4250/52,
AS 10/10, pediatr u porodu nepřítomen.
Po vybavení dítěte PA poloţila dítě na podloţku a ihned přestřihla pupečník, poté osušila
dítě rouškou a ve 2,00 hod. poloţila nahé mezi nahé prsa matky. Se slovy: „Tak tady
ho máte“. NS dítě na matce přikryla nahřátou plenkou. Hlava matky nepodloţena, matka
proto na dítě neviděla dobře, snaţila se hlavu zvedat, ale namáhalo ji to. PA ani NS
ani otec hlavu nepodloţili a nezdůrazňovali pohled do očí dítěte.
Ve 2,04 hod. (za 5 min. po porodu) na pokyn PA: „Dětská sestřička si teď miminko vezme,
abychom mohly porodit placentu“, NS dítě přenesla na novorozeneckou podloţku, vedle
postele s matkou, kde ošetřila pupečník, označila dítě. Otec sledoval toto ošetřování a fotil
dítě. Matka mezitím porodila placentu. NS s otcem odnesla dítě ke zváţení a měření
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do centrálního novorozeneckého boxu. Matce sdělila, ţe půjdou s tatínkem miminko zváţit
a vrátí se. Po zváţení, změření délky a teploty dítěte (36,7 °C), zabalila ho do plenek
a do zavinovačky a předala otci do náruče. Otec donesl takto zabalené dítě zpět do boxu
a posadil se s ním vedle postele matky. PA s lékařem ošetřovali poranění po porodu
- oděrku ve vagině a po ošetření PA matku „dala do sucha“, tzn. omyla zevní rodidla,
přiloţila vloţky a přikryla. PA dala pokyn: „Můţete“ a na to NS přiloţila dítě k prsu
ve 2,30 hod. (za 31 minut po porodu). Dítě při přiloţení k prsu bylo zabalené v plenkách,
ruce schované, bradavku do pusy mu vkládala NS, matka pasivně přijímala péči. Ve 2,44
hod. NS přiloţila dítě stejným způsobem k druhému prsu. Dítě se k oběma prsům přisálo.
Ve 3,00 hod. ( za 30 minut po prvním přiloţení, a za 59 minut po narození) odneseno dítě
NS na novorozenecké oddělení se slovy: „Já se musím vrátit na oddělení, kde mám
na starost i ostatní děti, miminko vám pohlídám, neţ vás přeloţí na šestinedělí.“
Matka souhlasila, neprotestovala, poděkovala.
Matka přeloţena na šestinedělí ve 4,10 hodin. Do té doby na PS leţela na zádech, nespala,
popíjela čaj a lehce pojedla.
PA do péče o dítě po porodu nijak nezasahovala, vykonávala úkony kolem rodičky,
v dokumentaci, úklid v boxu.
PA neměla ţádnou jinou rodičku na starost, NS se starala o dvě děti po porodu, na PS
t.č. 2 matky po porodu.
Kontakt skin to skin na PS celkem 4 min.
Lékař nezasahoval do podpory bondingu, zajímala ho jen váha a míra dítěte k zapsání
do dokumentace.
PA 40 let praxe, NS 6 let praxe
4.1.2 Pozorování č. 2

26. 12 .2010 rodička L .S., 30 let, I. grav., I. para, hbd 39
Porodní plán:ne
Otec u porodu: ano
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Informovaný souhlas: souhlasí se vším
Psychoprofylaxe: ne
Medikace během porodu: bez medikace
Porod: v 16,13 hod., spont. záhl., v poloze na zádech, pohlaví muţské 3330/50, AS 10/10,
pediatr u porodu nepřítomen.
Po vybavení dítěte PA poloţila dítě na postel a osušila ho rouškou. Dítě ihned po porodu
křičelo. Poté v 16,14 hod. ho poloţila nahé mezi nahé prsa matky s ještě nepřestřiţeným
pupečníkem. Hlava matky nebyla podloţena, nebyl zdůrazněn pohled z očí do očí. PA
nečekala na dotepání pupečníku, přerušila ho a na ţádost matky nechala přestřihnout
pupečník otci. Otec si přál při přestřiţení být vyfocen. V 16,17 hod. porod placenty, matka
se snaţí utišit plačící dítě. V 16,18 hod. (za 4 minuty po porodu) NS vzala dítě k ošetření
se slovy: „Já si teď miminko vezmu na ošetření, aby neprochladlo a půjdeme s tatínkem
zváţit a změřit a zabalíme ho do tepla.“ Ošetření pupečníku a označení dítěte v porodním
boxu vedle postele s matkou sledoval otec, fotil dítě a poté šel s NS do centrálního
novorozeneckého boxu, kde fotil váţení a měření dítěte. TT dítěte byla 36,8°C. NS zabalila
dítě do plenek a zavinovačky a předala ho otci do náruče. Otec byl s dítětem odeslán
do jiného volného porodního boxu, protoţe lékařka ošetřovala rozsáhlejší porodní poranění
a nepřála si přítomnost otce. Po provedení sutury PA dala matku „do sucha“ a řekla NS:
„Můţete přikládat“. V 16,50 hod. ( za 37 min. po porodu) se otec s dítětem vrátili do boxu
a NS přiloţila k prsu dítě zabalené v plenkách. Ruce dítěte byly zabaleny, NS přikládala
aktivně dítě k bradavce, to se ale nechtělo přisát, plakalo. Se slovy: „Počkáme, dáme
mu ještě čas“ nechala dítě matce v náručí, podloţila jí hlavu, aby na dítě lépe viděla,
poučila ji a chodila je kontrolovat. V 17,05 hod. (za 52 minut po porodu) se NS pokusila
dítě opět přiloţit k prsu, dítě se přisálo. V 17,15 hod. přiloţila ke druhému prsu, kde
se přisálo ihned. V 17,25 hod. (za 72 minut po porodu) vzala NS dítě ke koupání
v centrálním novorozeneckém boxu, které sledoval a fotil otec. Matka mezi tím leţela
v boxu, popíjela čaj. V 17,35 hod. dítě NS odnesla se slovy: „ Mně uţ končí sluţba, odnesu
děťátko na oddělení a předám ho kolegyni. Vás za chvíli přeloţí na šestinedělí a pak Vám
ho přinesou“.
Matka neprotestovala, souhlasila, poděkovala. Byla přeloţena na šestinedělí v 18,15 hodin.
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PA nezasahovala do péče o novorozence, aktivně nepodporovala bonding, pečovala pouze
o matku, dávala do pořádku dokumentaci a box.
V tu dobu neměla PA na starost ţádnou jinou matku, NS se starala o dva novorozence,
na PS 2 matky po porodu.
Lékařka nezasahovala do podpory bondingu, chtěla znát váhu a míru dítěte.
Kontakt skin to skin na PS celkem 4 min.
PA 7 let praxe, NS 3 roky praxe.

4.1.3 Pozorování č. 3
26. 12. 2010 rodička L. M., 28 let, II. grav., II. para, hbd 40
Porodní plán: ne
Otec u porodu: ano
Informovaný souhlas: souhlasí se vším
Psychoprofylaxe: ne
Medikace během porodu: infuze s oxytocinem v závěru porodu.
Porod: v 14,52 hodin., spont. záhl., v poloze na boku, pohlaví dítěte muţské 4140/52, AS
10/10
Pediatr při porodu přítomen, ale kontrola jen zpovzdálí, protoţe dítě po porodu ihned
křičelo.
Po vybavení dítěte PA dítě krátce osušila poloţené na posteli a poté ho poloţila matce
na nahé břicho. Vyzvala matku, aby si dítě sama vzala do rukou a vytáhla ho na svůj
hrudník. NS přikryla dítě nahřátou plenkou. PA poţádala otce, aby matce podloţil hlavu
polštářem a podporovala rodiče v kontaktu z očí do očí. Po dotepání pupečníku PA vyzvala
otce k přestřiţení pupečníku. Otec s nadšením souhlasil a sám se při přestřihávání vyfotil.
V 15,00 hod. se spont. porodila placenta, dítě stále nahé na matce. V 15,02 hod. ( 10 minut
po porodu) NS se slovy: „ Já si teď děťátko na chvíli půjčím, ošetřím mu pupek a půjdeme
ho s tatínkem zváţit. Hned Vám ho pak znovu přineseme.“, vzala dítě z matčina těla
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a za přítomnosti otce provedla ošetření a zváţení. Pak dítě zabalila do plenek
a zavinovačky a předala do náruče otci. Ten dítě přinesl zpět k matce a oznámil jí váhu
a míru. Posadil se vedle matky a ukazoval jí zabalené dítě. PA s lékařkou ošetřily oděrku
perinea a PA dala matku „do sucha“. Poté šla za NS a poţádala ji, aby zkusila přiloţit dítě
opět nahé k prsu matce. NS souhlasila, dítě vybalila ze zavinovačky a z plenek a poloţila
matce na nahý hrudník, přikryla dítě plenkou a společně s matkou ještě peřinou. Matka
sama přiloţila dítě k prsu a to se snadno samo přisálo v 15,15 hod. ( za 23 min. po porodu).
Kontakt nepřerušen do 17,00 hod., dítě kojeno z obou prsou, bylo klidné, bdělé, oči mělo
otevřené. Matka z dítěte nespustila oči, mluvila na něj. V 17,00 hod. NS vzala dítě
ke koupání ( za 2 hod. a 8 minut po porodu) do centrálního boxu za přítomnosti otce.
Matka mezitím dostala najíst, PA ji změřila TK, P, TT. V 17,10 hod. dítě zabalené předáno
otci do náruče. V 17,25 hod. byla matka přeloţena na šestinedělí, dítě NS odnesla
na novorozenecké oddělení.
Matka byla velmi spokojená a chválila si kontakt kůţe na kůţi.
PA aktivně zasahovala do péče o novorozence a podporovala bonding. Iniciovala domluvu
o způsobu podpory bondingu s NS, snaţila se jí vysvětlit výhody pro dítě a matku.
Kontakt skin to skin na PS celkem 1 hod. 55 min.
PA měla na starost ještě jednu matku před porodem, NS se starala o dva novorozence.
Na PS t. č. 5 rodiček před porodem.
Lékař do podpory bondingu nezasahoval, chtěl vědět váhu a míru dítěte k zapsání
do dokumentace.
PA 12 let praxe, NS 3 roky praxe
4.1.4 Pozorování č. 4
1. 1. 2011 rodička J. E., 29 let, I. grav., I. para, hbd 41+4
Porodní plán: ne
Otec u porodu: ano
Informovaný souhlas: souhlasí se vším
Psychoprofylaxe: ne
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Medikace během porodu: analgetika, spasmolytika, infuze s oxytocinem.
Porod: v 10,57 hod., spont. porod záhl., v polosedu, pohlaví dítěte muţské 3570/51,
AS 9/10, pediatr u porodu nepřítomen.
Po vybavení dítěte PA poloţila dítě na podloţku, krátce osušila a lehce stimulovala dítě
na zádech a nohách, protoţe po porodu hned nekřičelo. V 10,58 hod. ho poloţila matce
nahé na nahý hrudník a pokračovala ve stimulaci nohou. V 10,59 hod. PA přerušila
pupeční šňůru, nečekala na dotepání. Nabídla přestřiţení otci, ale ten razantně odmítl.
Matka se zeptala, jestli je všechno v pořádku a proč dítě nekřičí. PA odpověděla: „Je u vás
spokojený, nemusí křičet, všechno je v pořádku. Podívejte se, jak se na vás dívá.“
V 11,00 hod. (za 3 min. po porodu) NS vzala dítě se slovy: „Radši si ho vezmu,
ať ho uslyšíte plakat, kdyţ ho trochu podráţdíme.“ Poloţila dítě na podloţku vedle matky
a ošetřila pupeční pahýl a dítě označila. Následně ho šla zváţit a změřit za doprovodu otce.
TT 36,5 °C. Dítě při ošetřování hlasitě křičelo. V 11,03 hod. předala NS zabalené dítě
v plenkách a zavinovačce do rukou otce. PA s lékařkou ošetřovaly oděrky v pochvě
do 11,17 hod., otec drţel zabalené dítě poloţené na polštáři vedle hlavy matky.
V 11,28 hod. ( za 31 minut po porodu) NS přiloţila zabalené dítě v plenkách k prsu matky,
po chvíli aktivní snahy NS se dítě přisálo. Ke druhému prsu se NS nepodařilo dítě přiloţit,
proto nabídla matce i dítěti odpočinek, zabalila ho do zavinovačky a ve 12,00 ho předala
znovu otci do náruče. Matka leţela na zádech, posílala SMS zprávy, popíjela čaj.
Ve 12,30 hod. ( za 91 minut po porodu) NS dítě okoupala za dohledu otce, a poté dítě opět
v náručí otce do 13,00 hod. v boxu vedle matky. Matka jedla, NS odnesla dítě
na novorozenecké oddělení, matka přeloţena ve 13,10 hod. na oddělení šestinedělí.
PA nezasahovala do péče o dítě, podpořila bonding jen krátce po porodu, jinak vše
ponechala na rozhodnutí NS.
Lékařka nezasahovala, chtěla znát váhu a míru dítěte, aby mohla dokončit dokumentaci.
Kontakt skin to skin na PS celkem 2 min.
PA 6 let praxe , NS 4 roky praxe
PA a NS neměly ţádnou jinou rodičku na starost, na PS t. č. byly 2 matky před porodem.
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4.1.5 Pozorování č. 5
9. 1. 2011 rodička G. E., 32 let, V. grav., II. Para, hbd 38
Porodní plán: ne
Otec u porodu: ano
Informovaný souhlas: nesouhlasí s přítomností studentů
Psychoprofylaxe: ano
Medikace během porodu: bez medikace
Porod v 6,48 hod., spont. záhl., v poloze na boku, pohlaví dítěte muţské 3030/46,
AS 10/10, pediatr nepřítomen.
Po vybavení dítě PA otřela na posteli a v 6,49 hod. ho poloţila mezi prsa matky. NS dítě
přikryla nahřátou plenkou. PA bez čekání na dotepání pupečníku ho přerušila peánem
a na vlastní ţádost pupečník přestřihl otec v 6,50 hod. PA pobízela otce k focení. Dítě
spokojeně leţelo na matce, bylo klidné, otevíralo oči, neplakalo. NS řekla: „Je u vás
tak spokojený, ţe se mi ho nechce ani brát.“ PA na to řekla: „Tak nám ho nechte.“ Otec
taktéţ poznamenal, ţe je na matce dítě velmi spokojené. V 6,55 hod. se spont. porodila
placenta, dítě ještě stále na matce. V 6,58 hod. ( za 10 min. po porodu) NS s úsměvem
a se slovy: „Tak já vám ho teď na chvíli šlohnu a ošetřím ho“, vzala dítě na podloţku vedle
matky k ošetření. Otec reagoval slovy: „My vám ho sestřičko půjčíme.“ Za doprovodu
a focení otce NS dítě zváţila, změřila TT a délku a v 7,03 hod. mu ho předala do náruče
zabalené v zavinovačce. Mezitím PA ošetřila oděrky v pochvě a dala matku „do sucha“.
V 7,12 hod. ( za 24 min. po porodu) PA zavolala na NS: „Můţete přiloţit“ a NS přiloţila
dítě k bradavce zabalené v plenkách. Ruce dítěte byly schované, matka neměla správně
podloţenou hlavu, aby na dítě dobře viděla. Dítě se po krátké době za asistence NS přisálo
k bradavce a do 8,30 hod. sálo z prsu. V porodním boxu byli rodiče s dítětem ponecháni
sami, za občasné kontroly NS. V 8,30 hod. na návrh NS, aby si matka odpočinula, dítě
předáno zabalené v zavinovačce otci do náruče. Matka dostala najíst, dítě NS v 8,40 hod.
( za 1 hod. 52 min. po porodu) vzala ke koupání, za doprovodu otce. V 9,00 hod. byla
matka přeloţena na oddělení šestinedělí, dítě odneseno NS na novorozenecké oddělení.
PA podporovala bonding jen krátce po porodu, poté do péče o novorozence nezasahovala,
vše ponecháno na vůli NS. Matka neměla ţádný poţadavek nebo přání.
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PA měla na starost ještě jednu rodičku před porodem, NS se starala o jednoho
novorozence, na PS t. č. před porodem 5 rodiček.
Lékař nezasahoval do podpory bondingu, zajímala ho jen váha a míra dítěte.
Kontakt skin to skin na PS celkem 9 min.
PA 8 let praxe, NS 2 roky praxe

4.2 Pozorování po semináři

4.2.1 Pozorování č. 1
30. 3. 2011 rodička V. J., 22 let, I. grav., I. para, hbd 41
Porodní plán: ne
Otec u porodu: ano
Informovaný souhlas: souhlasí se vším
Psychoprofylaxe: ano
Medikace během porodu: spasmolytika, infuze s oxytocinem.
Porod: ve 13,25 hod. spont. záhl., v poloze na zádech, pohlaví dítěte ţenské 3350/49,
AS 10/10, pediatr u porodu nepřítomen.
PA dítě po porodu poloţila matce na břicho, ještě neotřené. Osušeno na matce a PA
vyzvala matku, aby si dítě sama vzala do rukou a poloţila si ho na hrudník. NS dítě shora
přikryla nahřátou plenkou a sledovala projevy dítěte. PA pobídla otce, aby matce podloţil
hlavu polštářem a zdůrazňovala pohled do očí. Dítě bylo klidné, oči se snaţilo otevírat. PA
podporovala matku i otce slovy: „Podívejte, jak se jí u vás líbí, jak je spokojená. Dívejte
se jí do očí a mluvte na ni.“ Ve 13,30 hod. NS vyměnila nahřátou plenku a dítě přikryla
ještě shora dekou. PA nechala dotepat pupečník a nabídla jeho přestřiţení otci.
Ten pupeční šňůru přestřihl ve 13,32 hod. Ve 13,33 hod. ( za 8 min. po porodu) NS
po domluvě s PA vzala dítě k ošetření, matce řekla: „Aţ dáte placentu a zašijí Vás,
tak přinesu děťátko ke kojení.“ Dítě při ošetřování, váţení a měření začalo hlasitě křičet.
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Otec vše fotil a doprovázel NS. TT dítěte 36,6 °C. Ve 13,40 hod. se porodila placenta, PA
zkontrolovala porodní poranění a řekla NS: „Můţete miminko, prosím Vás, zase rozbalit
a dát ho mamince, je tam jen oděrka, kterou zvládneme zašít i s děťátkem. Jenom je dobře
zakryjte a maminka se aspoň při šití zabaví a nebude ji to bolet.“ NS dítě opět rozbalila
a v 13,44 hod. ho poloţila na matku, přikryla plenkou a peřinou, na hlavičku mu nasadila
pletenou čepičku. PA zašila oděrku v pochvě, dala matku “do sucha“ a společně je přikryla.
Dítě se u matky uklidnilo. PA matce vysvětlovala důleţitost kontaktu kůţe
na kůţi a podporovala ji v očním kontaktu s dítětem. NS kontrolovala stav dítěte na matce,
aktivně se snaţila přiloţit dítě k bradavce. PA poznamenala: „Dejte jí čas, aţ bude sama
připravená, tak si řekne“. V 13,50 hod. ( za 25 min. po porodu) se dítě za pomocí NS
přisálo k prsu. Kontakt kůţe na kůţi nepřerušen do 15,05 hod., kdy NS vzala dítě
ke koupání. Po celou dobu bylo dítě u matky klidné, bdělé a sálo mlezivo z obou prsů. PA
kontrolovala krvácení i suturu porodního poranění za přítomnosti dítěte na matce, vţdy
dopředu upozornila, aby si matka pevně dítě drţela a poţádala o pomoc s dohledem otce.
NS kontrolovala stav dítěte a poskytovala rady týkající se kojení. TT dítěte před koupáním
byla 37 °C. Po koupání NS dítě oblékla, zabalila do zavinovačky a předala otci do náruče.
Matka mezitím jedla a pila čaj. V 15,20 hod. se matka osprchovala a byla přeloţena
na oddělení šestinedělí v 15,30 hod. Dítě NS ve stejnou dobu odnesla na novorozenecké
oddělení.
Matka byla velmi spokojená, chválila si kontakt kůţe na kůţi.
Lékař do podpory bondingu nezasahoval, chtěl nahlásit váhu a míru k zapsání
do dokumentace.
PA měla na starost ještě jednu rodičku, NS se starala pouze o jedno dítě,
na PS t. č. 4 matky.
Kontakt skin to skin na PS celkem 1 hod. 29 min.
PA 12 let praxe, absolvovala seminář, aktivně podporovala bonding a zapojovala
se do péče o dítě po porodu. NS 3 roky praxe, neabsolvovala seminář, ale zapojila
se do podpory bondingu podle doporučení PA.
4.2.2 Pozorování č. 2.
2. 4. 2011 rodička P. K., 31 let, III. grav., III. para, hbd 39+2

UP v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd

51

Porodní plán: ne
Otec u porodu: ne
Informovaný souhlas: souhlasí se vším
Psychoprofylaxe: ano
Medikace během porodu: bez medikace.
Porod: v 0,55 hod. spont. porod záhl., v poloze na kolenou, pohlaví muţské 3810/50,
AS 10/10, pediatr u porodu nepřítomen.
Po vybavení dítěte matka zůstala v poloze na kolenou, PA jí dítě podala zespodu mezi
nohama tak, ţe jej matka uchopila, vzala ho do náručí a sedla si na své paty. PA dítě
na matce otřela suchou rouškou a NS přikryla nahřátou plenkou. Rodička se spontánně
vítala s dítětem, se slzami v očích se smála. PA i NS pouze pozorovaly dítě i matku, byly
potichu, lékařka poblahopřála matce a odešla psát dokumentaci. PA matce nabídla, jestli
se chce otočit a lehnout si na záda. Matka odmítla, řekla, ţe je jí takto dobře a chce tak
ještě zůstat. Po dotepání pupečníku matka sama přestřihla pupeční šňůru za asistence PA.
V 1,00 hod. NS chtěla dítě vzít na ošetření, ale matka ji poţádala, aby ještě chvíli počkala.
NS souhlasila, vyměnila novou nahřátou plenku a přikryla dítě na matce. V boxu byla
klidná atmosféra, matka stále mluvila na dítě a prohlíţela si ho. V 1,03 hod. ( za 8 min
po porodu) řekla: „Tak broučku, běţ teď za sestřičkou, ona tě zváţí a pak tě zase přinese
mamince.“ Předala dítě NS a za asistence PA se přetočila na záda a porodila vzápětí
placentu. PA zkontrolovala porodní cesty, byly bez poranění. Dala matku „do sucha“
a řekla NS: „Můţete přiloţit“. NS v 1,15 hod. rozbalené dítě poloţila matce na hrudník
a přikryla ho plenkami a peřinou, na hlavu mu nasadila pletenou čepici. Matka si chtěla
dítě přiloţit k prsu sama, řekla NS, ţe to zvládnou, poděkovala jí. NS ji poučila,
aby zavolala, pokud by se jí něco nezdálo. Dítě se samo přisálo k prsu v 1,30 hod.
( za 35 min. po porodu). PA šla NS informovat o přání matky ponechat si dítě celé
2 hodiny u sebe, i kdyţ je noc. NS souhlasila, ţe zůstane na PS 2 hodiny, protoţe mají
na oddělení klid a nemusí se hned vracet. Nechtěla nechat dítě na starost PA a volat
k souhlasu neonatologa. PA upravila matce polohu pohodlnou ke kojení, průběţně
kontrolovala krvácení, NS zase kontrolovala stav dítěte. Dítě po celou dobu klidné, bdělé,
sálo z obou prsů. Matka se cítila výborně, nespustila z dítěte oči, nechtělo se jí spát.
Ve 2,45 hod. ( za 1 hod. 50 min. po porodu) NS vzala dítě ke koupání, matka souhlasila.
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Mezitím pojedla, pila čaj a za asistence PA se osprchovala od pasu dolů, protoţe ji PA
doporučila nesprchovat si prsa. Ve 3,00 hod. NS ukázala matce okoupané a zabalené dítě
a odnesla ho na novorozenecké oddělení. Matka byla přeloţena na šestinedělí ve 3,05 hod.
PA neměla t. č. ţádnou jinou matku na starost, NS se starala taky jenom o tohoto
novorozence, na PS t. č. 3 rodičky.
PA 10 let praxe, proškolena v podpoře bondingu, NS 1 rok praxe, nakloněna podpoře
a informovaná. Obě aktivně podporovaly bonding a matku v péči o dítě.
Lékařka nezasahovala, pouze se opakovaně ptala na váhu a míru dítěte.
Kontakt skin to skin na PS celkem 1 hod.38 min.
4.2.3 Pozorování č. 3.
7. 4. 2011 P. H., 33 let, II. grav., II. para, hbd 40
Porodní plán: ne
Otec u porodu: ne
Informovaný souhlas: souhlasí se vším
Psychoprofylaxe: ne
Medikace během porodu: bez medikace
Porod: v 6,50 hod. spont.záhlavím, v poloze na porodní stoličce, pohlaví dítěte muţské
3740/49, AS 10/10, pediatr nepřítomen.
Po vybavení dítěte PA vyzvala matku, aby si dítě vzala do rukou a společně s ní jí poloţila
dítě na hrudník. Suchou rouškou dítě otřela a NS jej přikryla nahřátou plenkou. Matka
poţádala, ţe chce oddělat stoličku, protoţe se jí nesedělo pohodlně, PA vykonávající
přísluţbu u porodu matce pomohla a nabídla jí, aby se do ní opřela. Po upravení polohy
se matka vítala s dítětem, prohlíţela si ho, mluvila na něho. Dítě bylo klidné, odpočívalo
na matce. Kdyţ lékař, který přišel do porodního boxu těsně po porodu uviděl matku
s dítětem v náručí, opřenou o PA na zemi, řekl: „No to je hrůza, co vy tady děláte, to tedy
vidět nemusím !“ Odešel psát dokumentaci a opakovaně se doţadoval informace o váze
a míře dítěte. PA na něho z boxu hlasitě zavolala: „Pane doktore, běţte si na kafe, my
se tady teď mazlíme, potom to tam za vás dopíšeme“. NS sledovala spolu s PA stav dítěte
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na matce, vyměňovala nahřáté plenky a přikrývala dítě. V 7,00 hod. přerušila PA dotepaný
pupečník a nabídla matce jeho přestřiţení. Matka s radostí souhlasila. V 7,03 hod. se spont.
porodila placenta, matka měla dítě stále na sobě. PA zkontrolovala porodní cesty
a placentu. V 7,05 hod. PA řekla: „Přestěhujeme vás teď na postel, dáme vás do sucha, NS
děťátku ošetří pupík, zváţí ho a změří a pak budete spolu odpočívat pohodlně na posteli.“
NS vzala dítě a PA pomohla matce přestěhovat se na postel, ošetřila laceraci na hrázi
Traumacelem a dala matku „do sucha“. V 7,10 hod. NS vrátila rozbalené dítě na matku,
nasadila mu pletenou čepici a spolu s PA sledovaly projevy dítěte. To mělo oči otevřené,
strkalo si pěst své ruky do pusy a otáčelo hlavou. PA matce podloţila hlavu a ruku tak,
aby poloha bylo co nejpohodlnější. NS řekla: „Podívejte, jak se děťátko snaţí najít
bradavku. Necháme ho, aby to dokázalo samo.“ Matka na dítě mluvila a povzbuzovala ho,
sledovala jeho snahu. V 7,25 hod. ( za 35 minut po porodu) matka nadšeně zavolala:
„Jejda, uţ se přisálo! Ty jsi ale šikovný !“ Dítě bylo na matce nahé do 8,30 hod., kdy ho
NS vzala ke koupání ( za 1 hod. 40 min. po porodu). PA kontrolovala krvácení i porodní
poranění matky za přítomnosti dítěte, vţdy ji upozornila, aby dítě dobře drţela. Během
koupání dítěte se matka najedla, napila a připravila k překladu na šestinedělí. NS přinesla
ukázat okoupané a zabalené dítě matce a odnesla ho na novorozenecké oddělení
v 9,00 hod. ( za 2 hod. 10 min.)
PA 11 let praxe, neabsolvovala seminář, NS 13 let praxe, neabsolvovala seminář. Obě
aktivně podporovaly bonding, měly znalosti a informace, i kdyţ se nezúčastnily semináře.
PA neměla ţádnou jinou matku na starost, NS

se starala o dva novorozence,

t. č. na PS 3 matky před porodem.
Lékař nesouhlasil s postupem, ale nebránil v podpoře bondingu. Svými výroky rušil
atmosféru po porodu.
Kontakt skin to skin na PS celkem 1 hod. 45 min.
4.2.4 Pozorování č. 4.
8. 4. 2011 rodička A. H., 29 let, II. grav., I. para, hbd 39+2
Porodní plán: ano
Otec u porodu: ano
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Informovaný souhlas: nesouhlasí s přítomností studentů
Psychoprofylaxe: ano
Medikace během porodu: bez medikace
Porod: v 2,05 hod., spont. záhl., v poloze na boku, pohl. ţenské 3210/49, AS 10/10, pediatr
u porodu nepřítomen.
PA před porodem informovala NS o porodním plánu a o přání rodičů ponechat si dítě
u sebe celé dvě hodiny, i kdyţ je noc. NS řekla: „Nemysli si, ţe tady budu trčet celou dobu,
musím se vrátit na oddělení. Zase si někdo vymýšlí nesmysly.“ PA odpověděla,
aby se domluvila s rodiči a pediatrem, ţe ji jenom informuje dopředu. Po vybavení dítěte
PA poloţila dítě matce na břicho a vyzvala ji, aby dítě drţela a přitáhla si je k sobě.
Na pokyn PA otec pomohl matce s přetočením na záda a podloţil ji hlavu sloţeným
polštářem. PA otřela dítě suchou rouškou a NS dítě přikryla nahřátou plenkou. Matka
s otcem se vítali s dítětem, navzájem se líbali a plakali. PA i NS v tichosti pozorovaly
projevy dítěte a matky. Lékař odešel z porodního boxu psát dokumentaci. Ve 2,08 hod.
( za 3 minuty po porodu) NS chtěla dítě vzít k ošetření, aby neprochladlo, ale PA jí řekla,
ţe čekáme na dotepání pupečníku, a aby dítě lépe přikryla. NS neochotně přikryla dítě ještě
jednou plenkou a komentovala situaci slovy: „Kdyţ klesne teplota, pak nám dá moc práce
dítě znovu zahřát a bude mít potíţe s adaptací.“ PA konstatovala, ţe maminka děťátko
zahřeje nejlíp. Atmosféra v porodním boxu byla napjatá, byl cítit osobní konflikt mezi PA
a NS. Pupečník dotepal ve 2,12 hod., otec si přál ho přestřihnout a poţádal NS o vyfocení.
Ta odmítla se slovy, ţe nemůţe, protoţe má rukavice. Otce vyfotila PA vykonávající
přísluţbu, udělala několik společných fotek i s matkou a dítětem. Ve 2,15 hod. ( za 10 min.
po porodu) NS řekla: „Tak uţ mi ho konečně dejte“ a ošetřila pupečník na podloţce
vedle postele s matkou. Otec fotil dítě při ošetřování, NS mu řekla: „Prosím vás, počkejte
s tím focením aţ to dodělám, ruší mne to.“ PA nabídla otci, aby šel s NS děťátko zváţit
a změřit a pořídil pár fotografií děťátka pro maminku. Matka porodila placentu, PA
připravila pomůcky k ošetření drobné ruptury hráze a zavolala lékaře k šití. NS po zváţení
a změření dítě zabalila do plenek a do zavinovačky a předala otci do náruče. Ten se s ním
vrátil za matkou, oznámil jí váhu a míru a posadil se k ní. Lékař s PA provedli suturu, PA
dala matku „do sucha“ a poţádala NS, aby dítě opět rozbalila a dala matce. NS vybalila
dítě ze zavinovačky a zabalené v plenkách začala aktivně přikládat dítě k bradavce
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ve 2,30 hod. ( za 25 min. po porodu). Dítě nejevilo zájem, NS ho ponechala matce v náručí
se slovy, ţe ještě neví, co po něm chceme. Poučila rodiče a šla do centrálního
novorozeneckého boxu vypisovat dokumentaci. PA za nepřítomnosti NS dítě rozbalila
ve 2,33 hod., uvolnila mu ruce a vysvětlovala matce, co se bude dále pravděpodobně
odehrávat. Zdůraznila rodičům, ţe záleţí na nich, jestli si budou za svým přáním stát
a vyţádají si souhlas neonatologa. Ve 2,45 hod. se NS opět pokoušela dítě přiloţit k prsu,
dítě po krátkém čase začalo aktivně otevírat ústa a snaţilo se uchopit bradavku. Po pěti
minutách sání NS oznámila rodičům, ţe odnese dítě na oddělení a pohlídá ho tam,
neţ matku přeloţí. Otec NS poţádal, aby dítě neodnášela a pokud je to nutné, aby zavolala
neonatologa. NS informovala telefonicky neonatologa o situaci, lékařka se přišla na dítě
podívat a souhlasila, aby na zodpovědnost PA dítě zůstalo u matky. NS dítě opět zabalila
do plenek a zavinovačky, dala ho matce do náruče, poučila rodiče a odešla s dokumentací
na novorozenecké oddělení ve 3,00 hod. PA po jejím odchodu a po domluvě s rodiči dítě
opět rozbalila do naha a poloţila ho matce na hrudník. Přikryla je společně peřinou, dítěti
nasadila pletenou čepici a nechala je společně o samotě. Za občasné kontroly dítěte,
krvácení a porodního poranění PA ponechala dítě na matce do 4,00 hod., kdy začala
organizovat jejich společné přeloţení. Matka s dítětem u prsu pojedla, pila, posílala SMS
zprávy. Otec u všeho asistoval, rodičku nakrmil, sbalil všechny osobní věci. PA dítě
před překladem zabalila do plenek a zavinovačky a poloţila ho matce do náručí.
Ve 4,10 hod. byla matka převezena na pojízdné sedačce s dítětem v náručí, za doprovodu
PA a otce na oddělení šestinedělí, kde předala dítě slouţící novorozenecké sestře.
PA 14 let praxe, zúčastnila se semináře, aktivně podporovala a zasahovala do podpory
bondingu. Podporovala i rodiče v jejich poţadavcích. NS 35 let praxe, semináře
se nezúčastnila, nerada se přizpůsobila situaci, došlo ke konfliktu s PA .
Rodiče byli spokojení, děkovali PA za podporu a péči.
Lékař aktivně nezasahoval ani nebránil bondingu.
PA neměla na starost ţádnou jinou rodičku, NS se starala pouze o tohoto novorozence,
na PS t. č. 1 rodička po porodu.
Kontakt kůţe na kůţi na PS celkem 1 hod. 35 min.
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4.2.5 Pozorování č. 5.
12. 4. 2011 rodička K. M., 31 let, II. grav., II. para, hbd 38+4
Porodní plán: ne
Otec u porodu: ano
Informovaný souhlas: souhlasí se vším
Psychoprofylaxe: ano
Medikace během porodu: bez medikace
Porod v 11,00 hod., spont. záhl. v poloze v polosedu, pohl. muţské 3150/50, AS 10/10,
pediatr přítomen pro smolkovou PV.
Po porodu křičící dítě PA předala nad postelí NS a přestřihla pupeční šňůru. NS odnesla
dítě do centrálního novorozeneckého boxu, kde na ni čekal neonatolog a společně dítě
zkontrolovali. PA mezitím matce vysvětlovala důvod odnesení dítěte a zdůrazňovala,
ţe všichni slyšíme jak křičí, ţe je v pořádku a brzy ho sestřička přinese zpět a neonatolog je
bude informovat. PA poslala otce za dítětem, aby to vše mohl sledovat. NS po kontrole
pediatrem dítěti ošetřila pupeční šňůru, zváţila ho, změřila délku a TT. V 11,05 hod. ho
rozbalené, poloţené na plence přinesla zpět do boxu, ukázala ho matce , oznámila váhu
a míru a zeptala se PA: „A ty to chceš teď jak ?“. PA s úsměvem odpověděla, ţe tak, jak to
půjde nejlíp a pokud je všechno v pořádku, aby dala dítě matce na hrudník. NS dítě
poloţila na matku, přikryla ho nahřátou plenkou, nasadila mu pletenou čepičku a přikryla
ho peřinkou. Neonatolog informoval rodiče o tom, ţe je dítě v pořádku a nemusel
ani odsávat zkalenou PV. Při čekání na porod placenty se lékařka, která byla přítomna
u porodu s úsměvem zeptala PA: „Tak toto je ten váš bonding?“ PA jí odpověděla:
„To ještě není všechno, paní doktorko, přijďte se podívat za chvíli a uvidíte, jak se to
děťátku a mamince bude líbit“. V porodním boxu byla veselá a uvolněná atmosféra, matka
pozorovala své dítě, mluvila na něho a hladila mu ruce. Dítě bylo klidné, otevíralo oči.
V 11,20 hod. se porodila placenta a PA připravila lékařce pomůcky k zašití drobné ruptury
perinea. Sutura poranění probíhala za přítomnosti dítěte na matce bez potíţí, matka zvládla
dítě drţet, i kdyţ bolestivě reagovala. NS s otcem pomáhali kontrolovat dítě. PA dala
matku „do sucha“, NS poučila rodiče a ponechaly je s dítětem o samotě za občasné
kontroly. Matka sama pomohla dítěti k přisátí se k bradavce. Dítě začalo sát v 11,50 hod.

UP v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd

57

( za 45 min. po porodu) a kontakt kůţe na kůţi zůstal nepřerušen do 12,45 hod., kdy NS
vzala dítě ke koupání. Lékařka se přišla na matku a dítě podívat a řekla: „Vidím, ţe jste
všichni spokojení, miminko si to určitě pochvaluje, ţe ? Líbí se vám ten bonding?“ Matka
řekla, ţe je to úţasné a otec se přidal, ţe by to tak mělo být, protoţe je to přirozené.
Lékařka se slovy: „Tak jen tak dál pokračujte“ odešla. Otec byl přítomen u koupání, matka
mezitím dostala najíst a napít, PA ji připravila k přeloţení na oddělení šestinedělí.
Po koupání přinesl otec dítě oblečené a zabalené ukázat matce a poté ho NS v 13,15 hod.
odnesla na novorozenecké oddělení. Matka byla přeloţena na šestinedělí v 13,20 hodin.
PA 15 let praxe, aktivně podporovala bonding, zúčastnila se semináře. NS 5 let praxe,
semináře se nezúčastnila, ale informovala se na konkrétní kroky k podpoře bondingu
a postup se jí líbil.
Lékařka se zajímala o změny v systému péče o dítě po porodu a byla jim příznivě
nakloněna.
PA měla na starost 2 rodičky, NS se starala o 3 novorozence. Na PS t. č. 6 rodiček.
Kontakt skin to skin na PS celkem 1 hod.40 min

4.3 Rozhovor
Porodní asistentka E. P. je kolegyně pracující na porodním sále 40 let. Ve svých 23 letech
se stala staniční sestrou a ve funkci zůstala aţ do roku 2006. V současné době pracuje
na zkrácený úvazek na oddělení šestinedělí a v ambulanci porodního sálu.


Jak probíhala péče o dítě po porodu v době, kdy jsi začínala svou praxi?

Začínala jsem v roce 1968. PA po porodu ošetřila pupík, přímo na posteli se provedla
kredeizace a změřila a zváţila dítě. Na bříško se nedávalo. Na PS byl inkubátor, tam se to
dítě dalo a dětská sestřička si pak pro něho přišla tak za 2 hodiny, aţ se jí zavolalo.
Při porodu dětská sestra nebyla, o dítě se starala PA a pokud se dítě narodilo ve špatném
stavu, asistovala pediatrovi nebo porodníkovi při resuscitaci. Porodníci tehdy museli umět
resuscitovat novorozence. Maminka byla 2 hodiny na sále bez děťátka. Na šestinedělí
se děti rozváţely na kojení a přikládaly je ke kojení PA, ale jinak se o děti staraly
na novorozeneckém oddělení dětské sestry.
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Jak to bylo se stříháním pupeční šňůry?

Ta se přestřihávala hned, nenechávala se dotepat.


Dítě se matce jen ukázalo k identifikaci po porodu?

Ano, zkontrolovala si číslo a dítě se odneslo. Přineslo se aţ na šestinedělí k prvnímu
přiloţení. Kojení bylo načasované, takţe děti, které se nestihly dost napít, tak
se dokrmovaly, aby neplakaly, protoţe musely vydrţet do dalšího hromadného rozváţení.


Jak to tehdy vnímaly maminky?

Braly to jako samozřejmost, nikdo se neptal, proč se děťátko odnáší, takový byl systém.


Kdy přišla nějaká první změna v systému péče?

S nástupem systému rooming-in. Byly jsme jedna z prvních porodnic, kde se zavedl
rooming-in a to byla obrovská změna. Maminky byly nadšené a byl rozdíl v dětech,
které byly na oddělení s maminkami a těmi, které byly na novorozeneckých pokojích.
Ale první dvě hodiny po porodu zůstaly stejné, děti se odnášely.


Kdy poprvé jsi se setkala s pojmem bonding?

Aţ od vás, aţ jste začaly zavádět nějaké změny a mluvit o tom. Po revoluci jsme se dostali
na stáţe do ciziny, byla jsem v Rakousku, Holandsku a tam jsem se setkala s jiným stylem
péče a viděla jsem, ţe to jde dělat jinak. Je to o tom, ţe kdyţ přijdeš k novým informacím
a jsi tím nadšená, tak můţeš něco začít měnit.


V době když jsi začínala pracovat a systém byl takto nastavený, nenapadlo
tě někdy dát dítě matce na břicho?

Ne, dělalo se to prostě tak a nikoho nenapadlo něco dělat jinak. Psychika dítěte ani matky
nikoho nezajímala.


Jaký je podle tebe nejlepší způsob zavést podporu bondingu do praxe?

Musí to ostatní vidět a určitě je dobré organizovat nějaké semináře, aby se dostali
k informacím. Záleţí na konkrétních lidech. Je třeba se vţdycky dopředu domluvit
s dětskou sestrou. Nebude všechno hned, bude to chtít čas a trpělivost. Nesmíte se nechat
odradit některými zatvrzelci, které nezměníš. A půjde to ruku v ruce i s informovaností
rodičů. Ti přijdou a budou některé nové věci poţadovat.
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Jak ty sama jsi vnímala, když se ti narodily děti a neměla jsi je u sebe?

Brala jsem to tak, ţe to tak má být.


Je ti teď zpětně líto, že ta možnost tehdy nebyla?

To tak nemohu říct, byla jsem šťastná i tak, nebyla jiná moţnost.


Co říkáš dnešnímu přístupu péče o dítě a matku po porodu?

Moc se mi to líbí a fandím vám. Je to dobré pro maminky a děti a je vidět,
jak jim to prospívá.


Chceš něco dodat na závěr?

PA můţe pro maminku a děťátko udělat hodně dobrého i zlého. Má v rukou velkou moc
a vţdycky by měla podporovat mateřskou lásku. Zásadní je chovat se k rodičce slušně,
s úctou a empaticky. PA by měla vţdy pouţívat svou hlavu, srdce a ruce společně.

4.4 Zhodnocení průzkumného šetření
Pro přehlednost uvádím souhrnnou tabulku, která dokumentuje sledované jevy
u pozorovaných porodů. Tabulka je rozdělena na část před a po semináři, kterého
se zúčastnila přibliţně polovina PA a pouze vrchní a staniční sestra novorozeneckého
oddělení (viz. Příloha č. 1, 2).
Barevně jsem označila jevy, ve kterých došlo k významné změně v souvislosti
se seminářem o podpoře bondingu.
Srovnáním některých poloţek v obou částech se jeví účast na semináři jako rozhodující
pro změnu v systému péče o matku a dítě po porodu. Délka kontaktu skin to skin
se po semináři výrazně prodlouţila, dále došlo k prodlouţení doby, za kterou je dítě poprvé
odděleno od matky v rámci ošetření pupečníku, váţení a měření. Změna nastala v přístupu
k aktivnímu prvnímu přikládání k prsu směrem k pozorování projevů dítěte, i kdyţ čas
prvního přisátí novorozence se příliš nezměnil. Výrazná je i změna v přerušení pupeční
šňůry aţ po jejím dotepání. Nejvíce průkazná je aktivita PA v podpoře bondingu
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v souvislosti se získáním nových informací a spolu s ní, moţná v závislosti na ní, i aktivita
NS. Přesto, ţe se semináře samy nezúčastnily, informace se k nim dostaly a jeví zájem.
Z tabulek je patrné, ţe seminář neměl vliv na čas prvního koupání dítěte a jeho odnesení
NS odděleně od matky. Pouze v jednom případě, kdy NS v noci nechala dítě na PS
pod kontrolou PA a odešla, matka odjíţděla společně s dítětem v náručí na šestinedělí. Zdá
se, ţe ani počet rodiček na PS a počet rodiček připadající na PA a NS nemají příliš vliv
na míru podpory bondingu .Z toho se dá usuzovat, ţe záleţí více na osobnosti
poskytovatelů péče a na organizaci práce.
Zcela patrný je z průzkumu nezájem porodníků o fyziologickou matku a dítě po porodu.
Porodem placenty a zašitím poranění končí jejich aktivita a jediným zájmem je rychlé
dokončení dokumentace. To ovšem brání nepřerušovanému kontaktu matky a dítěte
a z administrativních důvodů je dítě rutinně váţeno a měřeno. Za zmínku stojí také reakce
lékaře v jednom z pozorování. V momentě, kdy se evidentně vybočilo z rutinního postupu
a přistoupilo se k individuálnímu přístupu s maximální moţnou mírou podpory bondingu,
lékař svými verbálními výroky bránil podporujícím aktivitám ze strany PA a NS.
Délka praxe PA a NS zřejmě nebude ovlivňovat podporu bondingu v takové míře, jak
jsem sama předpokládala. Pouze PA a NS s dlouholetou praxí se bude zřejmě hůře
přizpůsobovat změnám a nemusí být pro ni snadné opustit rutinu.
Jsem si vědoma toho, ţe nelze dělat závěry z tak malého souboru pozorování. Přesto
se dá poukázat na některé jevy a zobecnit je.
Na základě zjištěných faktů jsem stanovila následující hypotézy:
1. Předpokládám, ţe aktivita v přístupu k podpoře bondingu závisí na osobním zájmu
o danou problematiku
2. Domnívám se, ţe přístup k podpoře bondingu závisí na míře sociální inteligence.
3. Předpokládám, ţe zájem o podporu bondingu závisí na příslušnosti k pracovišti.
4. Domnívám se, ţe míra aktivity v podpoře bondingu závisí na délce praxe.
5. Očekávám, ţe aktivita v přístupu k podpoře bondingu závisí na míře získaných
informací.
6. Domnívám se, ţe moţnost podpory bondingu nezáleţí na počtu porodů za den.
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DISKUSE
Moderní psychologická věda pokročila ve vývoji poznatků o psychice a vnímání člověka.
Za posledních třicet let došlo k obrovské změně v náhledu na význam rané vazby
mezi matkou a dítětem. Většina autorů z řad psychologů se shoduje na jedinečnosti
a neopakovatelnosti prvního kontaktu po porodu v souvislosti s dalším vývojem jedince
(Mrowetz, Šulová, Labusová et al., 2011).
V rozporu se současným poznáním vědy však vyznívají slova předních českých porodníků,
kteří v konečném důsledku pouţívají podobná doporučení, jako lékaři v polovině
20. století. V učebnici Porodnictví se dnešní studenti dočítají: „Po porodu nastávají
v organismu ţeny významné změny jak po fyzické, tak po psychické stránce. Nedělka
pociťuje úlevu a radost nad narozením dítěte a vyčerpání tělesné i duševní navodí
několikahodinový spánek. Bezprostředně po porodu dopřejeme matce klid a novorozence
předáme na novorozenecké oddělení.“ Dále autoři podrobně popisují nutnost přísných
hygienických opatření, ale o důleţitosti raného kontaktu a individuálního přístupu
se zmiňují pouze okrajově (Čech et al., 2006, s. 157 - 166).
V mnoha dnešních publikacích najdeme podporu časného kontaktu v souvislosti
s nástupem laktace a důrazem na

kojení. Podporovat bonding má ale mnohem širší

význam. Neonatologové si zřejmě více uvědomují důleţitost vazby matky s dítětem,
Fendrychová a Borek zmiňují vliv kontaktu skin to skin na regulaci tělesné teploty, dýchání
i akci srdeční a celkově lepší adaptaci novorozence po porodu (Fendrychová, Borek, 2007,
s. 49).
Ze závěrů praktické části práce vyplývá, ţe největší podíl a moţnosti ovlivnění způsobů
podpory bondingu mají v rukou porodní asistentky. Jsou důleţitým článkem v systému
péče o matku a dítě, mohou nastartovat změny v organizaci této péče. PA je v péči o ţenu
a dítě určujícím elementem, záleţí na jejích schopnostech, ochotě a znalostech.
Důleţitou roli v procesu hraje celoţivotní vzdělávání, které je dáno legislativně.
Na konkrétních porodních asistentkách však zůstává volba témat, ve kterých se chtějí dále
profesionálně posunout. Účast na seminářích s psychologickou tématikou, uměním
komunikace, s tématy podpory mateřských kompetencí nebo přirozeného porodu je
finančně i časově náročná záleţitost. Úkolem managementu zdravotnického zařízení
by měla být podpora těchto aktivit, zvláště v době humanizace porodnictví a kladení
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důrazu na spokojenost klientů nejen po fyzické stránce. PA je kompetentní v péči
o fyziologického novorozence, ve vyhlášce č. 55/2011 je dáno, ţe tuto péči poskytuje
bez odborného dohledu a bez indikace (viz. Příloha č. 9). Ze závěrů výzkumů logicky
vyplývá, ţe větší podporou bondingu PA více podporuje a stará se o zdraví matky i dítěte
a naplňuje svoji roli. Mrowetz uvádí, ţe porodní asistentky jsou těmi, kdo navrátí matkám
děti do náruče (Mrowetz et al., 2011).
Podpora bondingu je boj s rutinou. V současné době by bylo na místě přepracovat
standardy ošetřovatelské péče a zahrnout podporu bondingu jako běţný standard péče.
Na pracovišti, na kterém jsem prováděla průzkum, dosud platí Provozní řád z roku 2007,
ve kterém jsou uvedeny postupy, které jsou v rozporu se současným poznáním i moţnostmi
a mnohdy i právy rodičů a dětí (viz. Příloha č. 5, 6). Je to univerzitní pracoviště, na kterém
se vzdělávají studentky porodní asistence. Nové postupy zakotvené ve standardech
by si mohly vzít za své a do budoucna by v nich nehledaly provozní problém.
Vypracování standardů je zcela v kompetenci středního managementu zdravotnického
zařízení a není třeba čekat na pokyn z ministerstva zdravotnictví. Konkrétní kroky
by se měly opírat o strategii Mezinárodní organizace IMBCO, která v roce 2008 představila
10 kroků k optimální porodní péči, jejímţ cílem je podpořit poskytování bezpečné a účinné
péče o matku a dítě. Navrţené kroky se opírají o konzultace s odborníky z řad UNICEF,
WHO, WABA, FIGO, CIMS, ILCA a další. Neoddělování matky a dítěte ve zmíněném
dokumentu patří mezi zásadní opatření (viz. Příloha č. 4)
Na druhé straně by nebylo správné v matkách vyvolávat dojem, ţe pokud jim nebyl
umoţněn bezprostřední kontakt s dítětem, ať jiţ ze zdravotních důvodů nebo z důvodů
rutinní péče, ţe se stala nenapravitelná chyba. Ozývají se i hlasy odpůrců humanizace
porodnictví a propagátoři respektu k porodnímu procesu jsou označování za skupinu
bláznů, kteří povyšují vlastní uspokojení nad bezpečností a zdravím.
Doporučení pro praxi
Začít podporovat bonding na PS můţe kaţdý, kdo je u porodu přítomen. Nic to nestojí,
jenom je potřeba se rozhodnout a přijmout podporu bondingu jako normu a součást péče.
Co je moţné a potřebné udělat?


získat informace
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znát a běţně vyuţívat odborné poznatky o podpoře bondingu
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podporovat vzdělávání zdravotníků
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Do budoucna vést rodiče k brzké odpovědnosti. Zdravý rodič by měl mít plnou
zodpovědnost za péči o své dítě. PA a NS by měly fungovat jako poradkyně, pokud
si rodiče přejí pomoc. Model experta, který opravuje matku pokaţdé, kdyţ udělá chybu
totiţ sniţuje sebejistotu a kompetence matek.
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ZÁVĚR
Téma bakalářské práce je dnes aktuální a přitom není dostatek dostupné literatury v českém
jazyce. V teoretické části jsem se pokusila shromáţdit dostatečný počet informací
o bondingu a jeho podpoře. Čerpala jsem převáţně z prací Mgr. Michaely Mrowetz,
která u nás o bondingu nejvíce publikuje a propaguje jeho podporu ze strany zdravotníků.
Pro dokreslení souvislostí a vývoje jsem nastínila pohled z historického hlediska. Povaţuji
za důleţité si na tomto příkladu uvědomit, ţe změna je moţná a v kontextu vědeckého
poznání nevyhnutelná.
V praktické části bakalářské práce jsem se věnovala podpoře bondingu u fyziologického
porodu. Důvodem je mé přesvědčení o tom, ţe je třeba začít od nejjednoduššího a postupně
navázat na sloţitější. Ze zkušenosti vím, ţe nejde vše změnit najednou a člověk přílišnou
horlivostí můţe dobré myšlenky ostatním zprotivit a odradit je od následování. Na druhé
straně je nezbytná osobní iniciativa a zapálenost pro dobrou věc, která můţe ostatním
otevřít oči.
Je třeba se ve větší míře věnovat podpoře bondingu u předčasných porodů, porodů
nefyziologických a osobně cítím velkou potřebu podpory ţenám, kterým dítě zemřelo.
Otevírají se otázky k tématům kompetencí PA, vztahu syndromu vyhoření a ochotě měnit
rutinní postupy v praxi. Zajímavé by bylo zkoumat vliv podpory rané vazby, kontaktu kůţe
na kůţi

na fyzické a psychické zdraví dítěte a matky. Existují zprávy o tom,

ţe dlouhodobý, nepřerušovaný kontakt skin to skin mírní projevy novorozenecké ţloutenky
u dětí.
Cíle, které jsem si v úvodu práce stanovila, se v rámci mých moţností podařilo naplnit jak
v části teoretické tak praktické. Mnoţství témat vyplývajících a souvisejících
s bezprostřední péčí o matku a dítě po porodu však přesahuje rámec moţností bakalářské
práce.
Přesto, ţe je jiţ současné poznání v oblasti bondingu na takové úrovni, stále naráţíme
na nepochopení i ze strany zdravotníků. V mnoha českých porodnicích je bonding
narušován rutinními vyšetřeními a zahříváním novorozence v inkubátoru. Maminky
začínají svou mateřskou dráhu s prázdným náručím a děti po příchodu na svět místo do očí
matky hledí kamsi do ztracena. Moţná, ţe právě dnes stojíme na křiţovatce a záleţí
na kaţdém z nás, kterým směrem se vydáme.
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Známý francouzský porodník Michel Odent říká zajímavou myšlenku, kterou bych ráda
svou práci uzavřela: „Tím, že měníme určitým konkrétním způsobem prvotní kontakty
lidí s jinými lidmi na počátku jejich životů, jednáme možná ve prospěch humanizace
našeho světa.“ (Odent, 1995, s. 103).

UP v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd

66

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
BĚLEHRÁDEK, Jan, ZÁVADOVÁ, Jaroslava. Šťastné dítě: Otázky zrodu a výchovy dítěte
do 6 let. 2. opravené vydání, Praha: Ţenská národní rada a Edvard Fastr, 1942.
ČECH, Evţen a kol. Porodnictví. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada, 2006. 544 s.
ISBN 80-247-1303-9.
DOLEŢALOVÁ, Jana. Porod doma. Brno: Formát, 2004. 207 s. ISBN 80-86718-46-8.
FENDRYCHOVÁ, Jaroslava, BOREK, Ivo, a kol. Intenzivní péče o novorozence. Brno:
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007.
403 s. ISBN 978-80-7013-447-4.
GROVEROVÁ, Lucie. Aby porod nebolel. Praha: Alfa nakladatelství, 2010. 112 s.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005. 408 s. ISBN 80-7367-040-2.
HONZÁK, Radkin. Oxytocin – některé novější poznatky. PsychoSom, Roč. 7, č. 1 (2009),
s. 44-47. ISSN: 1214-6102.Lit.: 7
IVANOVÁ, K., JURÍČKOVÁ, L. Písemné práce na VŠ se zdravotnickým zaměřením.
2. vydání-dotisk. Olomouc: VUP, 2009. 99 s. ISBN 978-80-244-1832-2.
KLAUS, M., KENNELL, M., KLAUS, P. Porod s dulou. Krásná Lípa: One Woman Pres,
2004. 277 s. ISBN 80-86356-34-5.
KODYŠOVÁ, Eliška. Příprava na porod-příprava na rodičovství [online]. Soft [cit. 201102-19]. Dostupné na WWW: <http://www.soft-os.cz/index.php/rocnik-2010/65islo-32010?start=2>.
KODYŠOVÁ, Eliška, MROWETZ, Michaela. Psychologie porodu – chiméra, nebo
realita?. Zdravotnické noviny, Roč. 58, č. 48 (2009), s. 22-23. ISSN: 1214-7664.
LABUSOVÁ, Eva. Léčba společnosti léčbou porodu? [online]. [cit.2011-03-17]. Dostupné
na WWW: <http://www.evalabusova.cz/clanky/lecba.php>.
LABUSOVÁ, Eva. Podpora mateřství by měla být nedotknutelnou společenskou normou
[online].

[cit.

2010-10-14].

Dostupné

<http://www.evalabusova.cz/rozhovory/m-mrowetz.php>.

na

WWW:

UP v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd

67

LABUSOVÁ, Eva. Síla ţenského sdílení [online]. [cit. 2011-03-17]. Dostupné
na WWW:<http://www.evalabusova.cz/clanky/sdileni.php>.
LABUSOVÁ, Eva. Vše dobré začíná v mámině náručí aneb Klíč k vztahové prosperitě
[online].

[cit.2011-03-17].

Dostupné

na

WWW:

<http://www.evalabusova.cz/clanky/naruci.php>.
MAHLEROVÁ, S. Margaret, et al. Psychologický zrod dítěte. Praha: Triton, 2006. 375 s.
ISBN 80-7254-722-4.
MEČÍŘ, Miloslav. Aby děti zdravě rostly : O dětech od narození do 6 let.1.vydání. Praha:
Státní zdravotnické nakladatelství, 1962. s. 272.
METALOVÁ, Luciena. Eriksonova teorie osobnosti [online]. [cit.2011-03-17]. Dostupné
na WWW:<http://psychologie-metalova.cz/clanky/osm-veku-zivota.html>.
MICHELENA, Mariela. První rok pro celý ţivot : Tajemný citový ţivot matky a jejího
dítěte. 1.vyd. Brno: ERA, 2006. 144 s. ISBN 80-7366-041-5.
MROWETZ, Michaela, CHRASTILOVÁ, Gauri, ANTALOÁ, Ivana. Bonding-porodní
radost. Praha: Dharma Gaia, 2011. ISBN 978-80-7436-014-5.
MROWETZ, Michaela. Bonding neboli děti chtějí být připoutány k matkám! Sestra,
Roč. 19, č. 11(2009), s. 30-31. ISSN: 1210-0404.
MROWETZ, Michaela. Děti chtějí být připoutány k matkám. Zdravotnické noviny, Roč.58,
č. 3 (2009), s. 22. ISSN: 1214-7664.
MROWETZ, Michaela. Porodní bolest – porodní radost. Psychologie DNES, 2010, roč. 16,
č. 4, s. 12-15. ISSN 1212-9607.
ODENT, Michel. Láska jako věda. 1.vyd. Praha: Nakladatelství a vydavatelství SZ s. r. o.,
2001. s. 112. ISBN 80-86489-02-07.
ODENT, Michel. Znovuzrozený porod. Praha: Argo, 1995. 152 s. ISBN 80-85794-05-2.
POLOKOVÁ, Andrea. Praktický návod na dojčenie. Bratislava: A 21,s.r.o.-Štúdio
pekného grafického dizajnu, 2011. ISBN 978-80-970654-0-9.
POUTHAS, Viviane, JOUEN, Francois. Psychologie novorozence. Praha: Grada, 2000.
288 s. ISBN 80-7169-960-8.

UP v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd

68

RUBEŠKA, Václav. Porodnictví pro babičky. Čtvrté přepracované a rozšířené vydání.
Praha: Nákladem vlastním, tiskem Karla Pitra, 1910.
SIMKINOVÁ, Penny. Partner u porodu. Praha: Argo, 2000. 245 s. ISBN 80-7203-308-5.
STERN, Daniel N. První vztah : Matka a kojenec. Praha: Dobra, 2007. 175 s. ISBN 97880-86459-54-7.
SVOBODA, Ladislav. Mladá matka: Pravé rady českým ţenám jak při vstupu do stavu
manţelského, tak v těhotenství, při porodu a ošetřování děcka. Příruční kniha
pro pomocnice ku porodu. 2. rozmnoţené a nově upravené vydání. Praha:
Nakladatel Rudolf Storch, 1897.
ŠTROMEROVÁ, Zuzana. Porodní asistentkou krok za krokem. Praha: Argo, 2010. 313 s.
ISBN 978-80-257-0324-3.
ŠVEJCAR, Jaroslav. Péče o dítě: Učebnice pro ošetřovatelské školy a ústavy pro vzdělání
ošetřovatelek v pomocných oborech. Svazek 3. Most: Nákladem Spolku českých
lékařů, 1947.
ŠVEJCAR, Jaroslav. Péče o dítě. Praha: Zdravotnické nakladatelství, 1951. s. 148.
ŠULOVÁ, Lenka. Raná interakce dítěte s rodiči [online]. Cevap [cit. 2011-03-17].
Dostupné na WWW: <http://www.freeteens.cz/default.php?ID=25publ=2cl=40>.
TRNKOVÁ, Denisa. Ako pomoct?[online]. [cit.2011-04-09]. Dostupné na WWW:
<http://www.anjeliky.sk/pomoc.htm>.
VRÁNOVÁ, Věra. Historie babictví a současnost porodní asistence. 1.vydání. Olomouc:
Vyd. Univerzita Palackého Olomouc, 2007. ISBN 978-80-277-1764-6.
Vyhláška MZČR 55/2011., Sbírka zákonů ČR. – Praha 2011, částka 20, s. 486. Dostupné
z WWW: <http://www.mzcr.cz>.

UP v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK
CIMS

Koalice za zlepšení sluţeb v porodnictví

EDA

epidurální analgesie

FIGO

Mezinárodní federace gynekologů a porodníků

Grav.

Gravidita

Hbd

týden těhotenství

ILCA

Mezinárodní asociace laktačních konzultantů

IMBCO

Mezinárodní organizace za porodní péči pro matku a dítě

JIP

jednotka intenzivní péče

KP

konec pánevní

NS

novorozenecká sestra

PA

porodní asistentka

Para

parita

PS

porodní sál

spont.

spontánní

t.č.

toho času

TT

tělesná teplota

WABA

Světová aliance asociací pro kojení

WHO

Světová zdravotnická organizace

záhl.

záhlaví
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Příloha P 1: Tabulka pozorování před seminářem

Sledované jevy

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

č. 5

Porodní plán

ne

ne

ne

ne

ne

Otec u porodu

ano

ano

ano

ano

ano

psychoprofylaxe

ne

ne

ne

ne

ano

Dotepání pupečníku

ne

ne

ano

ne

ne

Čas 1.ošetření a váţení za

5 min.

4 min.

10 min.

3 min.

10 min.

Čas 1.přiloţení k prsu za

31 min.

37 min.

23 min.

31 min.

24 min.

Aktivní přikládání k prsu

ano

ano

ano

ano

ano

Čas koupání dítěte za

na PS ne

1h.12min. 2h.08min 1h.31min 1h.52min.

Délka kontaktu skin to skin

4 min.

4 min.

Čas odnesení dítěte na oddělení

59 min.

1h.28min. 2h.33min 2h.03min 2h.12min.

Aktivita PA

ne

ne

ano

částečná

částečná

Aktivita NS

ne

ne

ano

ne

ne

Aktivita lékaře

ne

ne

ne

ne

ne

Délka praxe PA

40 let

7 let

12 let

6 let

8 let

Délka praxe NS

6 let

3 roky

3 roky

4 roky

2 roky

Počet rodiček na PS

2

2

5

2

5

Kolik ţen na starost PA

1

1

2

1

2

Kolik dětí na starost NS

2

2

2

1

1

1h.55min 2 min.

9 min.
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Příloha P 2: Tabulka pozorování po semináři

Sledované jevy

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

č. 5

Porodní plán

Ne

ne

ne

ano

ne

Otec u porodu

Ano

ne

ne

ano

ano

psychoprofylaxe

Ano

ano

ne

ano

ano

Dotepání pupečníku

Ano

ano

ano

ano

ne

Čas 1.ošetření a váţení za

8 min.

8 min.

15 min.

10 min.

ihned

Čas 1.přiloţení k prsu za

25 min.

35 min.

35 min.

25 min.

45 min.

Aktivní přikládání k prsu

ano

ne

ne

ano

ne

Čas koupání dítěte za

1h.40min. 1h.50min. 1h.40min. na PS ne

Délka kontaktu skin to skin

1h29min. 1h.38min. 1h.45min. 1h.35min. 1h.40min.

Čas odnesení dítěte na oddělení

2h.05min. 2h.05min. 2h.10min. 2h.05min. 2h.15min.

Aktivita PA/účast na semináři

ano/ano

ano/ano

ano/ne

ano/ano

ano/ano

Aktivita NS/účast na semináři

ano/ne

ano/ne

ano/ne

ne/ne

ano/ne

Aktivita lékaře

ne

ne

ne

ne

zájem

Délka praxe PA

12 let

10 let

11 let

14 let

15 let

Délka praxe NS

3 roky

1 rok

13 let

35 let

5 let

Počet rodiček na PS

4

3

3

1

6

Kolik ţen na starost PA

2

1

1

1

2

Kolik dětí na starost NS

1

1

2

1

3

1h.45min.
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