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Co cítí Marie?
Vážení čtenáři, vítám Vás u letošního
posledního čísla bulletinu Kolibřík.
Přišla zima, která s sebou nese
ve svém vrcholu oslavu zrození. Toto
číslo je tedy zaměřeno na všechny
matky, otce a rodiny, kterým se
narodilo dítě jinak, než čekali.
Pokud vás někdy upoutala Ikona
Marie s miminkem - Kristem, možná
vás napadla otázka: Co cítí? Jaké
pocity se skrývají za jejím výrazem
tváře? Jde o směsici dvou pocitů radosti a smutku. Radosti z dítěte,
z jeho narození, z nového života.
A smutku z toho, jaký osud spojen
s bolestí jejího syna čeká. Možná jste
tyto pocity také zažily.
Všechny tyto matky a otcové
si rovněž zaslouží velkou úctu
a podporu. Jejich život je naplněn více službou a méně hrou, a odpovědnost jakoby
ani neměla konce. A úctu si zaslouží také všichni ti, kteří jsou pro tyto rodiče a jejich
děti k dispozici.
Přeji vám, abyste dokázali zažít moment zastavení a vděčnosti za život, který máme,
a to v jeho konkrétní podobě. Při čtení Kolibříka i u štědrovečerní hostiny, každý den
ve vaší práci, nebo s vašimi dětmi. A také inspiraci a odvahu k podpoře, jež můžeme
rodinám dávat.
Jakub Majetny
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ROZHOVOR

Maminka by měla
být s nezralým
novorozencem co
nejvíce a nejčastěji
O předčasně narozené děti se dnešní medicína dokáže
ve specializovaných centrech úspěšně postarat a nastartovat
jejich zdravý vývoj. V současnosti se velký důraz klade nejenom
na přístrojové vybavení, ale hlavně na takzvanou individualizovanou
vývojovou péči. O důvodech předčasných porodů i o tom, co
je důležité v následné péči jsme hovořili s primářkou Oddělení
neonatologie Fakultní nemocnice Ostrava Hanou Wiedermannovou.
Můžete krátce přiblížit činnost vašeho
oddělení?
Oddělení
neonatologie
spolu
s týmem zaměstnanců Porodnickogynekologické
kliniky
tvoří
Perinatologické centrum, jedno ze 12
perinatologických center v ČR, do jehož
spádové oblasti patří okresy Frýdek
– Místek, Karviná, Nový Jičín, Bruntál,
Opava a Ostrava.
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Moravskoslezský
region
čítá
1,2
milionu obyvatel a ročně se v jeho
porodnicích narodí okolo 12 000 novorozenců. Většina z nich se rodí v termínu
a s dobrou poporodní adaptací,
v případě výskytu jakýchkoliv

stavu - není zapotřebí žádného transportu, nehrozí riziko časového prodlení
a mamince je i nadále umožněn kontakt
s dítětem v maximálním možném
rozsahu po celou dobu hospitalizace až
do doby propuštění miminka.
Kolik máte ročně průměrně ošetřených
novorozenců s nízkou porodní váhou?
Čím to je, že patříte k perinatologickým
centrům s největší koncentrací nezralých novorozenců?
Za nízkou porodní váhu se považuje
hmotnost pod 1500 g, takových to
novorozenců máme průměrně kolem
120, což je poměrně vysoké číslo. Čím
to je? Jednak máme poměrně velký
region (cca 1,2 mil. obyvatel), ale existují
i další důvody – např. socioekonomický
status obyvatel je jiný než v ostatních
regionech. Možným dalším faktorem je
pozvolna se zvyšující věk rodiček a s tím
souvisí i možná onemocnění, která se
v mladším věku nevyskytují, ale mohou
velmi závažně ovlivnit průběh těho-

tenství a vést k předčasnému porodu.
Infekce - tzv. chorioamniitis – je rovněž
významnou
příčinou
předčasného
porodu.
Na druhou stranu může být příčina
zcela nejasná a předčasně porodí
i zcela zdravá žena. Procentuálně je
v ČR zhruba 7 procent předčasných
porodů, z toho novorozenců s nízkou
porodní váhou je kolem 1,2 procenta.
Jaké jsou nejčastější komplikace,
s nimiž se u novorozenců setkáváte
ve své praxi?
Komplikace souvisí s gestačním týdnem,
ve kterém se miminko narodí. Čím je
gestační týden nižší, tím je riziko vzniku
komplikací větší.
Novorozenci s porodní váhou pod 1500
g mají velmi často (přibližně v 60 %) RDS –
respiratory distress syndrome. Což je stav
vznikající na podkladě nezralosti plic
a nedostatku surfaktantu (Surfaktant je

komplikací u miminka jsme připraveni
novorozence transportovat sanitním
vozem Územního střediska záchranné
služby
Moravskoslezského
kraje
na naše pracoviště, kde je mu poskytnuta vysoce specializovaná péče
na potřebné úrovni. Přestože transport
je realizován speciálně přizpůsobeným
sanitním vozem za doprovodu lékaře
neonatologa a erudované sestry, může
být převoz pro novorozence stresující
a zatěžující.
Rozhodnutí přivést miminko na svět
v naší porodnici dítěti zaručí, že ihned
po narození mu bude poskytnuta
špičková léčebná péče, která odpovídá jeho aktuálnímu zdravotnímu
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povrchově aktivní látka snižující povrchové napětí v plicích, pozn. red.), který
je velmi dobře ovlivnitelný podáním
surfaktantu přímo do plic novorozence
a napojením na neinvazivní ventilaci,
tzv. CPAP (distenční dechová podpora).
U extrémně nezralých novorozenců je
v některých případech nutná i umělá
plicní ventilace. Z dalších komplikací
můžeme vyjmenovat infekci novorozence, vznik krvácení do mozku a rozvoj
posthaemorrhagického hydrocefalu –
naštěstí je tato komplikace nyní již velmi
vzácná, rozvoj nekrotizující enterokolitidy
– což je náhlá příhoda břišní, postihující tenké nebo tlusté střevo, kdy dojde
k prasknutí střeva a nutnosti operace
a vyvedení stomie (přechodně).
Retinopatie nedonošených, bronchopulmonální dysplazie a podobně.
Všem těmto komplikacím se snažíme
zabránit, ale ne vždy se to podaří. Proto
je nezralé miminko bedlivě sledováno
a monitorováno na jednotce intenzivní
a resuscitační péče, abychom možné
komplikaci buďto předešli, nebo zavčas
odhalili a co nejdříve poskytli adekvátní
léčbu.
Co se týče termínových novorozenců –
u nich jsou komplikace daleko vzácnější,
mezi nejčastější patří hyperbilirubinémie
– tzn. žloutenka, zvýšena hladina žlutého
barviva v krvi, možný rozvoj infekce,
problémy s kojením, ale i možný rozvoj
dechové tísně, zánětu plic (pneumonie), komplikací u porodu – hypoxie.
Dnešní medicína dokáže „zázraky“,
v čem zejména spočívá její pokrok
především (např. ve srovnání se 70./80.
léty)?
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Velkým zlomem v neonatologii byl surfaktant, díky němuž se posunula hranice
životaschopnosti na 24. týden.

Bazální stimulace

V současnosti se velký důraz klade
nejenom na přístrojové vybavení, ale
hlavně na takzvanou individualizovanou
vývojovou péči. Maminka by měla být
s nezralým novorozencem co nejvíce
a nejčastěji, plně zapojena do péče
i o velmi malé miminko, a pokud to jde,
jsou spolu na jednom pokoji.

V konceptu bazální stimulace se uplatňuje iniciální dotek. Tímto dotekem dáváme
miminku najevo svou přítomnost. Iniciální dotek se u novorozenců provádí
na hlavičce. Z toho důvodu, že v děloze byla často hlava místem intenzivního
tlaku na děložní stěnu a také během porodu byl tento tlak na hlavičku velmi
intenzivní. Je vhodné, abyste se miminka, jakmile přijdete, dlaní vždy dotkli
na tomto místě a také se tohoto místa dotkli, když odcházíte. Dotek musí být
klidný, provedený celou plochou ruky s mírným tlakem na hlavičku. Stejně tak to
provádí i ošetřující a lékařský personál při péči o vaše dítě.

V našich podmínkách zatím není
standardní, aby extrémně nezralý novorozenec byl s maminkou na jednom
pokoji, v inkubátoru, se všemi přístroji a monitorem životních funkcí
a maminka tam zůstala po celou dobu
hospitalizace dítěte, a to i přes noc. Je
to takový pokojíček plně vybaven pro
mámu a miminko a pod dozorem zdravotnického personálu. Slovo ZATÍM je ale
velmi důležité, protože rozvoj medicíny
se tímto směrem jednoznačně ubírá.

POLOHOVÁNÍ

Studie jasně prokázaly, že postnatální
vývoj dětí z takto individualizované
péče je daleko lepší, než když leží sami
v inkubátoru na JIRPN.
Na našem pracovišti máme 2 pokojíčky
pro děti a jejich maminky, plně vybaveny monitorem, inkubátorem, infusní
technikou, ale zatím pro děti středně
a lehce nezralé (nad 32. týden) přibližně
od týdne od porodu.
Dá se říct, ve kterém týdnu těhotenství
jsou miminka nejvíce ohrožena (pokud
by došlo k předčasnému porodu)?
Čím je miminko nezralejší, tím hrozí vyšší
riziko závažnějších komplikací.

DOTEK

K polohování novorozence využíváme různé pomůcky (podkovy, dekuby, deky,
ruce ZAKY), které umožňují dítěti vnímání svého těla a navozují mu pocit bezpečí
a uvolnění, který mělo již v děloze. Nejčastěji děti ukládáme do polohy „hnízdo“
tak, aby polohovací pomůcky mapovaly obrys těla. Každý inkubátor je rovněž
překryt textilií, která miminku dodává dostatek temna a izolace od okolí.
KOUPEL
Další využívanou metodou je zklidňující a povzbuzující koupel. Celková zklidňující
koupel se provádí ve směru růstu chloupků na těle i na končetinách směrem
od hlavičky a slouží k celkovému uvolnění organismu. Tato koupel je zakončená
tzv. „relaxací v kbelíku“. Opačným typem koupele je povzbuzující koupel, která
se provádí u dětí, u kterých potřebujeme zvýšit jejich aktivitu a provádí se proti
směru růstu chloupků směrem k hlavičce. Pokud to zdravotní stav vašeho děťátka
vyžaduje, používáme masáže napomáhající ke stimulaci dýchání.
KLOKÁNKOVÁNÍ
Velmi využívaným prvkem Bazální stimulace u nezralých novorozenců je
„klokánkování“. Jedná se o techniku, při které se miminko oblečené pouze
do plenkových kalhotek, položí na nahý hrudník mezi prsa maminky. Při
klokánkování mají děti stabilnější srdeční rytmus, pravidelněji dýchají, jsou lépe
okysličené, tělesná teplota méně kolísá, děti méně pláčou, dělají méně trhavých
nekoordinovaných úlekových pohybů. Vnímají váš hlas a tlukot vašeho srdce,
čímž dochází k drobným vibracím, a tak k povzbuzení vibračního vnímání děťátka.
Je vhodné, abyste s vaším dítětem komunikovali tak, jak tomu bylo v době
těhotenství (maminky čtou, zpívají a povídají svým miminkům). Klokánkování je
metoda, která přibližuje maminky k jejich nedonošeným nebo příliš malým dětem.
Určitě se jí nemusíte bát, po celou dobu bude vaše miminko sledováno nejen
sestřičkou, ale i monitorem. Klokánkování může trvat různě dlouho, jeho délka se
odvíjí především od zdravotního stavu novorozence.
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TÉMA

BONDING: deset
kroků k podpoře
raného kontaktu
Jsou běžné porodnice
případy vybaveny?

na

takové

Nezralý novorozenec by se měl vždy
narodit v perinatologickém centru (od
24. týdne) nebo v intermediárním centru
(od 32. týdne). Je zde tým odborníků –
porodníků a neonatologů, přístrojové
vybavení k stabilizaci nezralého novorozence. Pokud musí dojít k předčasnému
porodu v běžné porodnici, pak je vždy
nutné takové miminko převést do perinatologického nebo intermediárního
centra. Převoz je vždy pro miminko
náročný, může trvat i hodinu a je velkým
rizikem pro možný rozvoj komplikací.
Lze u předčasně narozených dětí nahradit čas strávený s matkou (popřípadě
s otcem)? Jak se k této otázce dnes
přistupuje? Může být matka s dítětem
nepřetržitě?

6

Na našem oddělení pracujeme s konceptem Bazální stimulace. Cílem
tohoto konceptu je podpora

vnímání svého těla a své identity,
navázání komunikace se svým okolím,
zvládnutí orientace v prostoru a čase
a zlepšení funkcí organismu v oblasti
psychomotorického
vývoje.
Tento
koncept vychází z poznatků, které plod
získal již během nitroděložního života,
a to v oblasti somatické, vestibulární
a vibrační.
Kdy obvykle dítě narozené před termínem plánovaného porodu svůj věk
dožene?
Každý nezralý novorozenec je sledován
v Ambulanci pro rizikové novorozence,
a to do 2 let věku. Dva roky je taková
„magická“ hranice, kdy by neměl být
patrný rozdíl mezi nezralým a zralým
novorozencem, jinými slovy má nezralý
novorozenec čas do dvou let věku,
aby se srovnal se svým „donošeným“
vrstevníkem.
Rozhovor vedla
Petra Macková Jurásková

Nepřetržitý kontakt matky s dítětem bezprostředně
po porodu má zásadní význam pro celou nově vzniklou rodinu
a vede ke zdravým reakcím. V časné poporodní době (tzv. 3.
a 4. doba porodní) dochází k jedinečným a neopakovatelným
hormonálním změnám, které, za předpokladu trvajícího
kontaktu, zakládají psychickou i zdravotní stabilitu.
Díky nepřerušenému kontaktu „kůže na kůži“ mezí dítětem
a matkou dochází k posílení mateřského chování, k lepší
poporodní adaptaci a kardiorespirační stabilitě u novorozence,
snazšímu přisátí k prsu a rychlému nástupu laktace, dále
pak ke snížení poporodních krvácení rodiček, omezení pláče
novorozenců atd.
Podpora raného kontaktu matky (resp. otce či blízké osoby
v případě, že se matka nachází v život ohrožující situaci)
s dítětem je tedy základem kvalitní porodní péče.

Zdroj: www.pediatriepropraxi.cz
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1. Položení nahého novorozence na nahé břicho matky
bezprostředně po porodu –
vertikálně
Při porodu sekcí se pokládá nahý novorozenec
na hrudník matky pod prsa – horizontálně,
vhodné je snížení operačního pole pod prsa
matky, novorozence dle potřeby přidržuje
další osoba – otec, ev. zdravotník tak, aby
novorozenec mohl efektivně hledat bradavku
a mohl se přisát.
Osušení novorozence na těle matky, zabalení novorozence a matky jako jedné
jednotky do teplých osušek a přikrývek.
Odložené přerušení pupečníku po jeho dotepání kvůli zajištění dostatečné
placentární transfuze.

2. Všechna vyšetření
a základní ošetření
novorozence provádět
na těle matky
Hodnocení Apgar skóre.
Podvázání a přerušení pupečníku.
Eventuálně označení novorozence
identifikačním náramkem.

3. Umožnění a podpora vizuálního kontaktu – pohled z očí
do očí matky a novorozence
Podložení hlavy matky, pokud leží na zádech, doporučení rozepínací košile či
upravení látky pod krkem pro zajištění
matčina výhledu.
Pokud novorozenec musí být
v inkubátoru, pak ideálně zajistíme
pobyt v jedné místnosti, vizuální kontakt
mohou částečně nahradit fotografie,
videozáznam a nejlépe přímý přenos
web kamerou.
8

4. Samopřisátí – tzv. breast crawl
Novorozenci a matce necháváme dostatečný
čas na seznámení v kontaktu kůže na kůži,
30–60 minut trvá, než je dítě připravené
k prvnímu samopřisátí. Po medikovaných
porodech i císařském řezu může být tato doba
i mnohem delší, v řádu hodin.
Novorozence necháváme se k prsu doplazit
a samotného najít bradavku všemi smysly
– zrakem, hmatem, sluchem, čichem, chutí. Novorozenci neotíráme ručky
od plodové vody (plodová voda voní jako bradavka).
Známky připravenosti sát: dítě si strká pěstičky do úst, sliní, otvírá ústa, rukou
ohmatává dvorec a bradavku, čímž připravuje bradavku ke kojení, má široce
otevřené oči.
Ideální je „bezdotyková“ forma pomoci, můžeme matce umožnit pohodlnější
polohu, ukázat jí, jak podepřít prs, a slovně poradit.

5. Matka a novorozenec jsou v kontaktu „skin to skin“
– kůže na kůži
Podpora a nepřerušování tohoto kontaktu
nejméně 2 hodiny po porodu, ideálně však
12 hodin či stále, matka s novorozencem se
přesouvá z porodního sálu na oddělení šestinedělí
společně v kontaktu kůže na kůži.
Při porodu císařským řezem může matku
zastoupit na nezbytně dlouhou dobu otec (při
dokončování operace a přemisťování matky
na lůžko), bakterie otce jsou pro dítě přirozené a přínosné na rozdíl od bakterií
ošetřujícího personálu.

6. Zajištění příjemného, klidného, vlídného a intimního
prostředí ze strany zdravotnického personálu a zajištění
pohodlí pro matku
Samostatné porodní pokoje, kde může být celá
nová rodina pohromadě.
Pohodlná postel, křeslo, polštáře, teplá deka.
K rodině vchází co nejméně personálu a nevyrušují je
v seznamování.
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7. Eliminace techniky – fotoaparátů,
videokamer, mobilních telefonů
Tento jedinečný okamžik žádné fotografie
ani videozáznam nenahradí.
Novou rodinu může ev. vyfotit přítomný
zdravotník.

8. Veškerá vyšetření novorozence, odběry
biologického materiálu, vizity apod.
provádět za přítomnosti matky
Vyšetření a odběry je vhodné provádět v náruči matky,
při kojení a v kontaktu kůže na kůži (eliminace
vyplavování kortizolu).

ROZHOVOR

Intervent je tady
pro rodiče v krizové
situaci, pokud si
jeho pomoc přejí

9. Transport do jiného zařízení
Při nutnosti transportu novorozence je nutné
podpořit matku a transportovat matku
i novorozence dohromady dle jejich stavu ideálně
v tělesném kontaktu, tj. v jednom sanitním voze,
a zajistit příjem matky spolu s novorozencem
na nové oddělení.
Při nutnosti transportovat matku je potřeba s ní
přeložit i novorozence dle jejich stavu ideálně
v tělesném kontaktu.

10. Při porodu mrtvého dítěte či úmrtí dítěte po porodu
podpořit matku v kontaktu s jejím novorozencem
Matce a rodině musí být umožněno rozloučení se s dítětem – podpoření
a zajištění místa (zákon) – podpoření kontaktu
kůže na kůži, zajištění památky na dítě (podpořit
rodiče v otištění ruky či nohy), podpořit rodiče
v prohlédnutí si dítěte, vyfotit rodinu s dítětem.
Matka a rodina mají k truchlení neomezený
čas (etika), informovat o možnosti křtu po smrti
a podpořit v organizaci pietního rozloučení
s dítětem.
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Veronika Petrášová pracuje jako staniční sestra Jednotky intenzivní
a resuscitační péče (JIRP) neonatologie Fakultní nemocnice
v Ostravě. To patří mezi Perinatologického centra v ČR a koncentrují
se zde na Porodnicko-gynekologické klinice riziková a patologická
těhotenství, včetně hrozících předčasných porodů.
Úlohou Veroniky Petrášové je pomoci
rodině projít si těžkou fází, kdy se dítě
narodí dřív, než všichni očekávali
a otevře se před nimi najednou naprosto
neznámý prostor.
Jakým způsobem pomáháte rodičkám?
Hlavním úkolem interventa je pomoci
rodině projít si těžkou fází, ve které se
ocitla a být jim oporou. Jde o krizovou
situaci, která je pro ně těžce zvládatelná
rodiče projevují známky akutní stresové
reakce.
I sebesilnější člověk nemusí zvládnout
úplně všechno, a i jemu občas prostě
dojdou síly. Rodiče předčasně naro-

zených dětí jsou od začátku narození
miminka vystaveni těžkým situacím.
Představte si jen, že se žena stala matkou
o tři měsíce dřív, než na tuto roli byla
připravena. Najednou přišla o veškerý
čas na přípravu a stala se matkou. Ač
je tato situace za normálních okolností
radostná.
Jak se rodiče předčasně narozených
dětí cítí?
Rodiče prožívají dva zcela protichůdné
pocity. A to pocit štěstí a radosti z právě
narozeného miminka a velké obavy
a strach z komplikací, které s předčasně narozeným miminkem můžou
přijít. Práce všech dětských sestři-
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Role interventů nastává v momentě,
kdy přichází krizová situace. U každého
rodiče může nastat jindy.
U někoho ještě před porodem, při získání
informace, že se jejich miminko narodí
předčasně. U jiných při opakovaných
komplikacích miminka, při dramatické
změně zdravotního stavu, nebo při zjištění, že jejich děťátko má celoživotní
následky.
Patří sem i chvíle nejtěžší. A to umírání
miminka, loučení rodičů se svým děťátkem, narození mrtvého miminka, nebo
miminka s životem neslučitelnými
vadami, které krátce po porodu umírá.
Z takové široké škály vyplývá, že jak se
mění krizové situace, tak stejně se mění
moje úloha interventa.
V případě hrozícího porodu těžce nezralého novorozence potřebují rodiče
pomoc ukotvit v nově vzniklé situaci.
Najít záchytné body a podat záchranné
lano. V případě nejtěžším, a to při loučení
se svým děťátkem, je největším úkolem
poskytnout rodičům čas a prostor.

ček a lékařů na oddělení neonatologie
je umět pracovat a mluvit s nimi. Je
zcela přirozené, že jsou rodiče smutní
a nemusí to být hned projev akutní stresové reakce.
Často nalézají velkou oporu ve svém
partnerovi a rodině. Také zdravotní
sestřičky a lékaři svou laskavou péčí
a vlídností jsou velkou oporou.
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Kdy tedy přicházíte na řadu vy, kdy
potřebují vaši pomoc?

Přesto, že to jsou naprosto odlišné
chvíle, má práce interventa své společné body. Intervent neléčí smutek,
neposkytuje žádné terapeutické sezení,
nepodává léky.
Intervent je tu proto, abyste na to nebyli
sami. Má na vás přesně tolik času, kolik
potřebujete.
Může s vámi třeba jenom mlčet a držet
vás za ruku, může vám naslouchat,
když budete mít potřebu mluvit a může
společně s vámi hledat odpovědi
na nevysvětlitelné otázky.

Zkrátka jste tu jen pro ně …
Ano, aby na tyto těžké chvíle nebyli
sami. Pokud se rodiče dostanou do krize,
je výhodné volat interventa, jelikož
každá sestřička i lékařka má na starosti
i jiné děti (a rodiče) a při péči o takto
zasažené rodiče by byla rušena a odvolávána. Kdežto intervent má prostor
pouze pro ně. Mou úlohou je tedy být
tady pro rodiče, dát jim veškerý svůj čas,
dát jim ho tolik, kolik budou potřebovat
a být jim oporou, pokud ji potřebují.
Záleží tedy na zvážení aktuálních potřeb
rodičů a vyhodnocení situace lékařkou,
nebo sestřičkou. Většinou jsem volána
svými kolegy. A v případě nejtěžších
situací, kam patří porod těžce postiženého miminka s vadami neslučitelnými
se životem, se snažím být přítomna
ihned. Rodiče ale mají možnost mou přítomnost odmítnout.
Co je pro matku, která přijde o narozené
dítě nebo se musí vyrovnat s vážným
stavem svého dítěte, klíčové, aby se
s touto skutečností dokázala vyrovnat?
To je velmi těžká otázka. Myslím, že kdybyste se ptali různých maminek, každá
vám odpoví jinak. Vyrovnat se s takovou
skutečností je věc opravdu dlouhodobá
a obávám se, že pro některé rodiče
celoživotní. Bolest, kterou prožívají, asi
nikdy úplně nezmizí, jen se s ní rodiče
naučí žít.
Chápejte, že my jako interventi nemůžeme pomoci rodině se vyrovnat s tak
hlubokou ztrátou, jakou ztráta dítěte je.
My se stáváme průvodci v jejich těžkých
chvílích. Rodiče často nemohou uvěřit
tomu co slyšeli, co viděli a potřebují
po nějaké době opakovat, co říkala

paní doktorka. Mají mnohdy pocit, jestli
se jim to všechno nezdálo.
Jak to probíhá?
Ukotvování v nově vzniklé situaci
probíhá opakovaně a podle potřeb
rodičů. Někdy potřebují mít u sebe
někoho, kdo bude s nimi, bude je
držet za ruku a nebude je rušit v jejich
smutku. Po určité době se začnou sami
ptát. Nejčastěji „a co teď bude?“ Mým
úkolem je představit krátkou budoucnost, která je teď čeká. Například nastínit
různé možnosti rozloučení s miminkem.
Poměrně často také s rodiči řešíme informování rodiny, dětí, přátel.
A do toho všeho se stále prolíná
pláč, potřeba podržet rodiče v jejich
zármutku a znovu a znovu odpovídat
na nikdy nevysvětlitelnou otázku „PROČ
PRÁVĚ JÁ (MY)“. Je důležité se snažit
vyhovět všem přáním rodičů, které jsou
v naší moci.
Především mít miminko u sebe tak
dlouho, jak jen to je možné. Moci si jej
vykoupat. Umožnit i širší rodině se s děťátkem rozloučit. Ujistit rodiče, že všechno,
co prožívají, ať je to vztek, zoufalství,
chuť něco rozbít nebo s nikým nemluvit, plakat, ale také ztratit sílu plakat, že
to vše je v pořádku a že to k tak těžké
situaci patří.
Snažíme se ale vždy také najít někoho
v rodině, komu můžeme informace
předat pro případ, že by svému smutku
propadli a potřebovali by pomoc.
Rozhovor vedla
Petra Macková Jurásková
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PŘEDSTAVUJEME

Raná péče pro Moravu a Slezsko
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s
Raná péče pro Moravu a Slezsko
Jungmannova 25, 779 00 Olomouc
tel.: +420 739 642 677
e-mail: kucerova@detskysluch.cz
www: detskysluch.cz, facebook.cz/detskysluch
Možná jste se právě teď v porodnici dozvěděli, že vaše miminko nemá výbavné
otoakustické emise – což může znamenat, že jeho sluch není úplně v pořádku.
Možná už jste doma z porodnice a vaši blízcí s vámi sdílejí radost z děťátka, ale
i obavu, jak to s jeho sluchem vlastně je. Možná už máte za sebou další screeningová vyšetření, a přitom stále není jasný jejich výsledek.
Možná máte doma batole, u kterého nebyl důvod k obavám, ale najednou máte
pocit, že jeho reakce na zvuky jsou nestandardní nebo se jeho řeč nerozvíjí.
Možná máte mnoho otázek: Co teď bude? Co máme dělat? Co to vše znamená
pro naše dítě a pro naši rodinu?
Otázky, na které není vždy dost času v lékařské ordinaci.
Nabízíme vám pomoc, možnost rozhovoru, informace o tom, jak rozumět výsledkům vyšetření, co vás pravděpodobně čeká, co můžete dělat, všem dalším, co vás
v toto chvíli nejspíše zajímá.
Obecně prospěšná společnost Centrum pro dětský sluch Tamtam poskytuje komplex
služeb rodinám s dětmi s postižením sluchu z celé České republiky. Rodinám nejmenších dětí poskytuje službu rané péče, která probíhá formou pravidelných terénních
konzultací poradce rané péče v domácím prostředí rodiny a dítěte. Služba rané
péče jsou dle zákona rodinám s dětmi od narození do sedmi let poskytovány
bezplatně.
Posláním služby rané péče je podporovat rodinu s dítětem se sluchovým postižením
tak, aby zvládla novou situaci, naučila se komunikovat se svým dítětem a mohla
žít běžným způsobem života. Pracujeme podle našich základních principů, kterými
je partnerský přístup, mezioborová spolupráce, nezávislost a poskytování služby
v domácím prostředí dítěte a rodiny. Služba rané péče je poskytována bezplatně.
Přijedeme za Vámi do všech měst a obcí České republiky.
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Dotek z.s.
Sídlo: Štefánikova 36, Český Těšín
Provozovna:Nádražní 206/16, Český Těšín
tel.: 773 955 051
e-mail: info@dotek-nrp.cz
www: http://www.dotek-nrp.cz, https://cs-cz.facebook.com/doteknrp/
„Příliš často podceňujeme sílu doteku, úsměvu, vlídného slova, naslouchání, objetí,
komplimentů nebo starání se o druhého. Každý z nich má potenciál proměnit život.“
Leo Buscaglia
Tento citát pana Buscaglia, který jsme si dovolili na úvod použít, není zvolen náhodou.
Kromě jeho pravdivosti a poselství, jež vyzařuje, je rovněž mottem naší organizace,
které nás inspiruje, a kterému se snažíme dostát i v každodenní praxi s našimi klienty.
Protože pochopení a zájem o druhého jsou podstatou a pilíři náhradní rodinné péče.
Jsme neziskovou organizací s desetiletou tradicí sídlící v Českém Těšíně a působící
po celém Moravskoslezském kraji. Zaměřujeme se zejména na podporu, rozvoj
a zvyšování kvality služeb náhradní rodinné péče, a to jak v její přechodné, tak
i v dlouhodobé formě. V současné době jsme průvodci 60 náhradním rodinám
ve kterých vyrůstá téměř stovka dětí.
Náplní práce naší organizace je zajištění co nejharmoničtějšího vývoje dítěte,
které nemůže vyrůstat v rámci původní rodiny, čehož dosahujeme prostřednictvím
podpory a pomoci nejen náhradním rodinám, ale také rodinám původním, které
se ocitly v obtížné životní situaci a v psychosociální nouzi. Hlavní formou působení
organizace jsou aktivity zaměřené na podporu zájmů cílové skupiny a naplňování
jejich práv a potřeb.
Hlavním cílem aktivit a služeb, poskytovaných naší organizací, je taková pomoc
a podpora, která je založena na spolupráci a vede k nápravě a posilování přirozených vazeb mezi biologickými rodiči a dětmi v náhradní rodinné péči nebo k co
možná nejkvalitnějšímu nahrazení těchto vazeb. Případě zájmu se nás neváhejte
obrátit a nezapomínejme, že:
„Člověk nemiluje děti, protože jsou to děti, ale zamiluje si je skrze náklonnost, která
vzniká při péči o ně.“ Gabriel García Márquez
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Život v kufříku
Nadační fond LA VIDA LOCA
Na Louži 1, 101 00 Praha 10 - Vršovice
Tel: +420 602 772 724, +420 602 155 735
e-mail: nflavida@gmail.com
www.nflavida.org/
Jedinečný český projekt nadace La Vida Loca novorozencům, kteří již po narození
zůstanou v nemocnici bez biologických rodičů, vyplňuje prázdné místo na začátku
jejich příběhu prostřednictvím kufříků s informacemi o jejich narození. V kufříku pak
najdou jasný důkaz, že jim už v porodnici byl na blízku někdo, kdo je miloval a s
láskou o ně pečoval.
Až 500 dětí je každoročně odloženo nebo z různých důvodů odebráno matce
přímo v porodnici. Aby jednou netápaly, jak přišly na svět, jak vypadaly a zda je
vůbec měl někdo rád, uchováváme vzpomínky na začátek jejich života v kufřících
a pomáháme jim tak v období hledání vlastní identity.
V Životu v kufříku jsou s námi lékaři a zdravotní sestry ve 45 porodnicích po celé zemi,
pěstouni a adoptivní rodiny, ochotní dobrovolníci a velkorysí sponzoři. Všichni věříme,
že každé dítě má právo znát svůj příběh!

Nedoklubko

Koordinujeme projekty: Mámy pro mámy – podpora maminek v jednotlivých centrech povzbuzujícími časopisy a dárky, Běh pro miminka do dlaně – běh zaměřený
na podporu konkrétního perinatologického centra, Oslavy Světového dne předčasně narozených dětí na Žofíně v Praze – vyzdvihnutí neonatologické péče v ČR
a Pomáháme (ne)donošení – podpora výzkumného týmu zkoumajícího příčiny
a prevenci předčasného porodu.
Zapojením do iniciativy EFCNI s názvem Socks for Life Nedoklubko vloni realizovalo
Ponožkový rekord, jehož cílem bylo posbírat více než 9000 párů novorozeneckých ponožek – do České knihy rekordů bylo finálně zapsáno 10450 párů... Projekt
Pomáháme (ne)donošení byl založen za účelem podpory výzkumu příčin a prevence předčasných porodů.
Nedoklubko vydalo v roce 2014 knihu Vítej, kulíšku a pravidelně vydáváme časopis
pro podporu rodičů předčasně narozených dětí s názvem Nejste v tom sami.
Facebooková skupina Nedoklubko – nejste v tom sami spojuje rodiče předčasně
narozených dětí, kteří si zde předávají rady, zkušenosti a navzájem se podporují. Také
vydáváme jednou měsíčně Newsletter, který shrnuje aktuální Novinky z Nedoklubka.
Nedoklubko spolupracuje s odborníky z řad neonatologů, psychologů, dětských
neurologů, pediatrů a dalších zdravotníků, čímž propojuje svět mezi odborníky
a rodiči, kteří by měli v péči o předčasně narozené děti působit jako jeden tým.
Je tu pro všechny blízké předčasně narozených dětí. Aby věděli, na koho se obrátit
a že v tom nejsou sami.

Nedoklubko z.s.
V Olšinách 82, 100 00 Praha 10
Tel: +420 608 888 778
E-mail: info@nedoklubko.cz
https://www.nedoklubko.cz/
V roce 1996 založila PhDr. Daniela Sobotková, CSc. Klub rodičů a přátel předčasně
narozených dětí při ÚPMD v Podolí. Ten také po několika letech pomáhala transformovat na občanské sdružení s příhodným názvem Nedoklubko.
Dnes je Nedoklubko zapsaným spolkem, spolupracuje se všemi perinatologickými
centry v ČR, je jedním z 65 aktivních členů mezinárodní organizace EFCNI, spolupracuje s Českou neonatologickou společností ČSL JEP a nově se podílí i na odborném
výzkumu.
Nedoklubko realizuje několik projektů, které významně podporují rodiče předčasně
narozených dětí i perinatologická centra.
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TÉMA

Vazba matky
a novorozence
Martina Pastuchová

Matka je pro dítě zdrojem bezpečí a na tom staví zdravé i nemocně
dítě další fyzický, psychický a emocionální vývoj

Pojďme se spolu podívat na krásné
období od narození děťátka do ukončeného čtvrtého týdne, či do konce
šestinedělí matky. Tedy na první měsíc
života narozeného miminka. Pokusím se
přiblížit toto období jak z pohledu zdraví,
tak z pohledu nemoci.
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Je prokázáno výzkumy, že okolnosti
těhotenství, porodu a atmosféry, kam
dítě přichází na svět, má velký význam
pro jeho další rozvoj, nervový systém,
fyzické i psychické prospívání. Dítě
se rodí s vrozenou vstřícností, nezralé
samo zabezpečit své potřeby, naprosto
závislé na osobách a prostředí kolem
sebe.

Optimální, ideální průběh
Porod proběhne zdravě, nerušeně,
spontánně, ve vlastním tempu a rytmu,
bez užití indukce či medikace. Je šetrný
a bezproblémový jak pro matku, tak pro
dítě. Po porodu dítě zůstává s matkou, je
vyšetřeno u ní na jejím těle, není rušeno
oddělením.
Biochemická podpora Oxytocinem
zajistí nástup laktace, prohloubí se
emoční vazba matky a dítěte a optimálně s přítomností otce, skrze fyzický
kontakt s matkou kůže na kůži dojde
k imunologické a termoregulační
podpoře dítěte. Dítě, matka i otec zaží-

vají maximum bezpečí a lásky. Lépe
pak ustupují porodní bolesti matky, je
zahájeno poporodní čištění dělohy, je
odloučena placenta. Bonding matky
a dítěte současně chrání matku před
úzkostmi, redukuje stres. Dítě spontánně
dýchá a začíná přijímat první mléko
sáním, „sací a hledací“ reflex je nejsilnější
v první půlhodině po porodu. Narozené
miminko sleduje okolí, vnímá postupně
ruce a obličej matky a otce, adaptuje
se na prostředí.
Pobyt v nemocnici, či porodní až
poporodní období v domácím prostředí probíhá bezproblémově a není
nutné volit lékařský zásah vůči dítěti ani
matce. Je zahájena optimální poporodní adaptace matky a dítěte. Dítě
po prvotním malém úbytku na váze
nabírá hmotnost.

Narození je pro dítě šok
Dítě je velmi křehké, nezralé. Jeho první
fungování na tomto světě je poměrně
dost šokové. Po porodu náhle s vnímáním váhy – již ne ve stavu beztíže
v děloze a plodové vodě. Z příjemně
tmavě růžového okolí jsou jeho oči
vystaveny prudkému světlu, nepříjemný
je také skok z optimálního okolního tepla
do venkovního prostředí, kdy má dítě
nižší schopnost termoregulace vůči okolnímu prostředí.

Bonding matky a dítěte
chrání matku před úzkostmi,
redukuje stres.

Výživa již není zajištěna pupeční šňůrou
a dítě vyvíjí energii směrem k prsu
matky a schopnost sání mu zajistí příjem
potravy. Dítě je pro novorozenecké
období vybaveno vrozenými reflexy,
které se vyvíjely ještě v děloze a jsou
řízeny z mozkového kmene. Tyto reflexy
dítěti zajišťují prvotní nejdůležitější reakce
těla na přímé impulzy – mimo již zmíněný
sací a hledací reflex, je to plazivý reflex,
chůzový reflex, který je aktivován
dotekem chodidla o pevnou podložku,
úchopový reflex u prstů jak rukou, tak
nohou, také reflexní vybavení plavání
a pohybový úlekový (Moorův) reflex.
Tyto reflexy vyhasínají postupně do 4. až
8. týdne života dítěte.

Život novorozence v prvních
týdnech
Novorozenec spí až 20 hodin denně,
postupně se jeho rytmus nastavuje
s rytmem matky, matka začíná rozeznávat pláč dítěte podle jeho potřeb
a reaguje na ně optimálním způsobem
při kojení, přebalování, uklidňování
v náruči a podobně.
Energie vydávaná na kojení není
náročná ani pro matku ani pro dítě.
Dochází postupně k optimálnímu vývoji
trávení, ustaluje se střevní flora. Matka
v průběhu novorozeneckého období
svého dítěte bez fyzických období
dospěje k běžné fázi menstruace, tělo se
po náročném „hormonálním výbuchu“
tedy porodu již stabilizovalo a je opět
optimálně fungující.
Otec je co nejčastěji v přítomnosti
ženy a dítěte, podílí se na všech činnostech okolo dítěte, vnímá krásu
a energii tohoto plného období.
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Otec a širší rodina jsou ženě k dispozici
v tomto citlivém a náročném období
slaďování a harmonizace všeho, co
nastává okolo dítěte, nebo okolo ženy
po porodu. V tomto období se dítě orientuje hodně „čichem“, což je nejhlubší
smysl ve výbavě novorozence, přivyká si
na nové podněty a přijímá je jako bezpečně. K vrozeným vzorcům v chování
patří také křik dítěte – signál pro okolí, je
to důlek prvek pro základ sociální interakce, neboť na hladový křik přichází
krmení, na křik z bolesti přichází uklidnění, náruč a pomoc.

Přítomnost matky je základ pro
další rozvoj
Jen díky tomu, že jedinečná primární
osoba-matka, reaguje, si dítě tvoří první
vazbu - vztah a opakovaný vzorec

pozornosti a sycení potřeb ujistí dítě
o bezpečí. Nastavení pravidelnosti –
krmení, koupání, pozornost, přebalení,
pochování, stimuly v časech bdění – to
vše vytváří vztah dítěte, zároveň poskytuje mnoho zrakových, sluchových,
hmatových a emocionálních podnětů,
které jsou základem pro rozrůstání sítě
nervových buněk a nových propojení.
Rozvoj smyslů, jimiž jsou čich, zrak, sluch,
propriorecepce (vnímání pohybů těla)
a hmat, jsou základními stimuly novorozence, ale je také nutné dávkovat
je pozvolna a klidně, také proto, aby
nevyvolávaly úlek, strach. Novorozenec
potřebuje něžné, opatrné zacházení
a odpovídající a přiměřenou stimulaci.
Do tohoto období rozhodně nepatří
křik, hlasitost, rychlé změny, přesuny
v místech a změny osob.

První úsměv je známkou
zdravého vývoje
Centrální nervový systém dítěte je velmi
tvárný. Aby došlo k velmi důležitému
vnímání bezpečí a stálosti, které je pak
do budoucna jakýmsi „startérem“ optimálního vývoje dítěte, je významná
psychická pohoda a klidná, zdravá
rodinná atmosféra.
Jedná se o velmi krásné symbiotické
propojení matky s dítětem, která je
mu plně k dispozici a reaguje na jeho
potřeby. K ukončení novorozeneckého
období dítěte patří první úsměv, známka
zdravého vývoje a interakčního chování
do budoucna.
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To vše byl jak optimální popis tohoto
krásného období, tak zmínění potřeb,
které dítě v tomto novorozeneckém období má. Dotkněme se ale

situací, které nemusí jít takto hladce
a bezproblémově.

Když nastane problém a věci
nejsou, jak mají být
Rodiče – matka a otec – se v období před
narozením dítěte připravují na podobně
vypadající scénář. Ne vždy však k němu
dojde, a pak mají bohužel jak matka,
tak otec a zejména dítě úplně jinou
startovací čáru. Je to jako s cestováním
ve vesmíru. Plánujeme si výlet na Venuši,
víme o ní vše, hodně jsme načetli, viděli
– slyšeli a těšíme se tam. Raketa ale přistála na nějaké jiné neznámé planetě,
a my ji začínáte poznávat a rozumět jí,
abychom přežili.
Radost z narození potomka někdy bývá
přehlušena jeho zdravotními komplikacemi. V některých situacích jsou
nutné lékařské zásahy, umístění dítěte
do inkubátoru, operační zákroky, někdy
je to mnoho týdnu i měsíců, než dítě
opouští nemocnici, i přes velmi dobré
změny v neonatologické péči nastávají situace, kdy je dítě umístěno mimo
matku ze zdravotních důvodů.
Bývá tak často ohroženo citlivé interakční chování mezi dítětem a matkou,
dítětem a rodiči, sourozenci.
Nedonošené či nemocné děti jsou
labilní, dráždivé, mohou hůř reagovat na smyslové podněty, i situace
zvenčí, lze obtížně kontrolovat a reagovat na jejich fyzické, ale i psychické
a emocionální projevy. Stavy chování
jsou dlouho nepředvídatelné. Rodiče,
zejména pak matka, bývají velmi často
vyčerpaní, nebo podporují stimulaci dítěte za každou cenu a dochází
i k vyčerpání a přetížení dítěte.

Informace a přístup
zdravotnického personálu jsou
klíčové
Pro matku je velmi důležité, aby byla
informována o důvodech, pokud zdravotní personál odnáší dítě k ošetření či
zákrokům. Přístup zdravotního personálu
je velmi důležitý.
Měl by umět zacházet s informacemi
šetrným ale pravdivým způsobem, je
nutné počítat s krizovými reakcemi
rodičů, zejména pak matky. Kteří přirozeně nejsou schopni ve stresu přesně
vnímat podávané informace, je nutné
trpělivě a klidně opakovat zjištění
a doporučení, často i dát čas k pročtení,
otázkám a odpovědím, a v konečném
důsledku být k dispozici.
Jelikož u dětí rizikových či nemocných lze
očekávat další zdravotní péči, pravdivý
a otevřený přístup k rodičům od počátku
potíží otevírá šanci k nastolení vzájemné
důvěry a dobré spolupráci. Je důležité
v kontaktu s dítětem a rodiči projevovat
zájem, podporovat je v jejich nové rodičovské roli, kdy mají ztížené startovací
podmínky. Fungování neonatologických center v ČR je na velmi vysoké
úrovni. Používají klokánkováním k navození bezpečí a tepla rodičovské náruče,
stimulují smysly, jistě jste narazili také
na akci „háčkovaných chobotniček,
čepiček“ právě pro děti na novorozeneckých JIP, stimulují děti hlasem rodičů,
matky, pracují se světlem, zatmíváním
dle režimu dne a podobně. Je nutné
také zajistit citlivé tiché prostředí.

Problémy s kojením
Kojení je pro rizikové miminko velkou
dřinou. Je to výdej velké energie
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i pro mámu a pro ostatní. Podílí se
na tom jak sací schopnost, tak vývoj
trávicího traktu. U některých dětí je
nutná intubace, zajištění umělé výživy
a přechod k běžnému příjmu potravy je
opravdu běh na dlouhou trať. Děti jsou
velmi spavé, nechtějí být rušeny, často
u kojení ihned usínají a nedostávají
dostatek živin pro další růst a vývoj.
Rodiče si v tom všem snažení také zaslouží
velkou pochvalu. Zdravotnický personál by měl být trpělivý a nenáročný,
ale zároveň snaživý a stimulující, a to je
opravdu náročný úkol pro všechny. Při
tom všem prožívají rodiče velkou bolest,
pocity viny, úzkosti s každou novou zdravotní komplikací.

Pro rodinu je zátěžové období
zkouškou
Krizové situace, které se nedají dopředu
předvídat, jsou pro maminky a otce
i pro celou rodinu zátěžovým obdobím.
Potřebují se ještě více semknout, nelitovat se, ale mít kde probrat své obavy
a pocity.
Často rodina řeší náročnost péče
a pobyt například maminky s dítětem
dlouhodobě v nemocnicích a současně péči o starší sourozence v rodině.
Jistě pak ocení pružnou a podpůrnou přítomnost ostatních členů rodiny
i přátel a jejich nabídku pomoci, bez níž
by se neobešli.
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Pro otce, muže může být toto období
náročné i v hledání cest, jak citově
podpořit v těchto těžkých chvílích svou
ženu. Je velmi dobré, když najdou kohokoliv, kdo umí tiše naslouchat a taktně
pomůže s otevíráním prožívaného
stresu.

U rizikových dětí probíhá sžívání
pomaleji
Když si vzpomenete na úvod, kdy jsem
v článku popisovala optimální novorozenecké období jako nastavování
rytmu, porozumění a souznění k potřebám dítěte, vše zmíněné je pak pro
rizikové nemocné dítě posunuto a vztahové sžívání nastává pomaleji.
Na prvním místě je v dané situaci život
a záchranná opatření, ale i tak je maximálně podporován kontakt s matkou
a otcem. Sžívání a náruč rodiny přichází
až v momentě, kdy již dítě není ohroženo
na životě, a je nastartován jeho další
vývoj. Cílem zdravotníků je co nejrychleji navrátit dítě do domácího prostředí
a posílit vazbu rodičů s ním.
Některé zdravotní obtíže jak u dětí,
tak u maminek, však mohou nastoupit
náhle a nečekaně v průběhu dalších
dnů či měsíců. Rizikem na straně matky
je vyčerpání, poporodní deprese nebo

Rodiče jsou nenahraditelní,
matka je pro dítě zdrojem bezpečí
a na této potřebě pak
staví zdravé i nemocné dítě
další fyzický, psychický
a emocionální vývoj
do budoucna.

vážný psychický problém laktační psychózy. Je velmi důležité, aby na péči
o dítě nezůstala sama.

Potřebuje však k tomu jejich přítomnost,
lásku, náruč a trpělivost se všemi událostmi, které přichází.

Riziky na straně dítěte může být jakákoliv
náhlá vzniklá situace jak zdravotní, tak
vývojová s vážnějším průběhem, kdy
se pak spustí opět kruh nutného lékařského ošetření, záchrany, oznamování
negativního zjištění a situace probíhají
podobně jak již bylo popsáno výše.

Rodiče jsou nenahraditelní, matka je pro
dítě zdrojem bezpečí a na této potřebě
pak staví zdravé i nemocné dítě další
fyzický, psychický a emocionální vývoj
do budoucna.

Tvárnost nervové soustavy
dítěte je báječná
Naštěstí díky plasticitě nervové soustavy
dítěte, kdy je schopno mnohé negativní
události ve vývoji nahradit, vyrovnat
nebo si vytvořit kompenzační mechanismus zvládání, to může být na všech
negativních prožitcích to nejlepší sdělení
rodičům.

Rozhodně je však nejen pro novorozenecké období dítěte, ale i pro další
období vývoje, je v rodině nesmírně
důležitá vzájemná podpora, konkrétní
pomoc, pozitivní přístup, pravdivé informace a postoj rodičů ke svému dítěti.
Tím se dají mnohé krizové momenty
zvládnout mnohem lépe.
Martina Pastuchová,
dětský klinický psycholog
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Možnosti podpory dětí se zdravotním znevýhodněním nebo riziky v raném věku
Pediatr
Ambulance pro rizikové
novorozence
Nejčastěji jsou součástí nemocnic
a lékař neonatolog zde
pravidelně hodnotí zdravotní
stav dítěte, jeho vývoj,
prospívání, zodpoví rodičům
případné otázky a koordinuje
spolupráci s dalšími specialisty
(neurolog, fyzioterapeut, oftalmolog,
genetik, ortoped, neurochirurg aj.),
současně spolupracuje s příslušným
pediatrem.

Rodina
Základem je zůstat mámou a tátou se
vším, co k tomu patří. Nebojte se
požádat o podporu ve svém
okolí, nejen u babičky a dědy,
ale také u přátel. Mluvte
o tom, co potřebujete,
abyste mohli
hlavně
v začátcích
péči lépe
zvládnout.

Svépomocné skupiny
V mnoha místech našeho kraje fungují
tzv. svépomocné skupiny. Jsou v nich
často soustředěni lidé, kteří mají
podobnou životní zkušenost a také
tady najdete nejen hodně informací
a kontaktů, ale hlavně vysokou míru
POCHOPENÍ pro vaši situaci. Setkávání,
společné sdílení, různé aktivity a výlety
vám mohou hodně pomoci.
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Měl by vědět o vašem dítěti nejvíce
a je důležitou „spojkou“ pro možnost
navázání další podpory ze strany
odborných pracovišť a lékařů.
V ideálním případě má také
k dispozici informace
o návazných
službách.

Klinický
psycholog
Mateřská
centra
Některá centra už dokážou
zprostředkovat informace
o možnostech podpory malého dítěte,
věnují se stimulaci dětí raného věku
a podpoře jejich vývoje, organizují
různé kurzy, besedy, přednášky. Můžete
zde potkat nové přátele a vaše dítě má
možnost potkávat se s dalšími dětmi.

Už v raném věku
je dobré sledovat vývoj
dítěte, podporovat co
nejpřirozenějším způsobem
jeho potenciál. Současně
je důležité pamatovat i na Vaše
rodičovské a partnerské potřeby.
Tyto oblasti mohou být součástí vaší
spolupráce s klinickým psychologem,
který se specializuje na děti a rodiny.

Raná péče
Sociální služba, která je poskytována
zdarma a pro její využití nepotřebujete
žádné potvrzení ani doporučení.
Můžete se na ni obrátit i v případě, že
se vám vývoj vašeho dítěte nezdá
být v pořádku. Dohodněte si termín
konzultace a poradkyně rané péče
k vm budou jezdit pravidelně domů.
Zaměřují se na podporu vývoje dítěte
i na to, abyste jako rodiče dostali
podporu –
takovou,
jakou
potřebujete.

Setkání okolo dítěte
Porada odborníků vedená
facilitátorem. Odborníky spojuje
stejný klient / pacient nebo
rodina. V čase 90 minut se tým
po prezentaci případu z pohledu
různých odborností snaží najít nový
pohled nebo přístup k léčbě.

Jaroslava Krömerová, speciální pedagog,
metodik kvality sociálních služeb, supervizor a auditor

25

ROZHOVOR

Mgr. Hana Jahnová

Přítomnost maminky
od nejranějšího věku dítěte
vede k tomu, že jsou děti
vyrovnanější a stabilnější
Hana Jahnová si vždy přála pečovat o nejmenší děti, nejprve
pracovala jako zdravotní sestra v Dětské nemocnici, ale postupně
zjistila, že se chce věnovat psychologii, kterou následně vystudovala
na Psychologickém ústavu FF MU. Na Neonatologickém oddělení
FN Brno, konkrétně v Neonatologické ambulanci, působí jako
dětská klinická psycholožka více než 20 let.
Sleduje a hodnotí psychomotorický
vývoj nejzranitelnějších dětí od narození
do tří let, ve většině případů s porodní
hmotností nižší než 1 500 g. Je také
viceprezidentkou profesní odborné
organizace Asociace klinických psychologů České republiky. Nahlédnout
blíže do jejího povolání můžete v následujícím rozhovoru, který přinášíme
s laskavým svolením Fakultní nemocnice
Brno (FN Brno).
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Perinatologické centrum FN Brno je největším centrem svého druhu v České
republice, ročně se zde narodí více
než 6 000 dětí, přibližně 700 z nich je
nedonošených. Které novorozence
sledujete a co u nich hodnotíte?

Světová zdravotnická organizace doporučuje klinicko-psychologické vyšetření
ve dvou letech všem dětem s porodní
hmotností nižší než 1 500 g z důvodu sledování pozdní morbidity. A samozřejmě
podle možností pracoviště ideálně
preventivní klinicko-psychologické sledování a péči až do 3,5 let věku. Také
mám v péči děti, které se narodily
v termínu, ale v průběhu jejich raného
věku se vyskytly určité komplikace
v psychomotorickém vývoji. V raném
věku je zásadní kvalitní psychologická
vývojová diagnostika, stanovení úrovně
psychomotorického vývoje a případné
doporučení následné péče. Hodnotím
úroveň psychického a fyzického vývoje
a chování dítěte.

•

Dětská klinická psycholožka se specializací na péči o děti
raného věku, zvláště předčasně narozených

•

Pracuje v Ambulanci komplexní péče Perinatologického
centra při Neonatologickém oddělení Fakultní
nemocnice Brno

•

Externí odborná asistentka na Ústavu psychologie
a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
• Garantka certifikovaného kurzu Psychologická vývojová diagnostika
• Od roku 2019 viceprezidentka profesní odborné organizace Asociace
klinických psychologů České republiky
• V roce 2010 získala Cenu široké veřejnosti – jednu z Cen Purpurového
srdce, která jí byla udělena Českou neonatologickou společností ČLS JEP
a rodičovskou organizací Nedoklubko
• Úzce spolupracuje s rodičovskou organizací Nedoklubko, aktuálně se
zapojila do projektu „Pomáháme srdcem“

Jak časté jsou u takto malých dětí
vývojové či jiné psychomotorické
komplikace?
Tyto komplikace – vývojové či psychomotorické – se u dětí mohou vyskytnout,
ale objevují se v posledních letech
ve stále menší míře. Zejména díky zavedení konceptu vývojová péče, který
zahrnuje také psychologickou podporu
vývoje dítěte. Konkrétně od roku 2012,
bylo na našem pracovišti otevřeno
oddělení rooming-in pro předčasně
narozené děti a následně byla na JIRPN
zavedena vývojová péče. Statistickým
zpracováním námi získaných dat před
zahájením a po zahájení vývojové péče
jsme získali jeden ze zajímavých údajů –
průměrná délka hospitalizace se snížila
u extrémně nezralých novorozenců o 12
dnů a u velmi nezralých o dva dny.
Vývojová péče probíhá za přítomnosti rodičů, která je pro vztah mezi
dítětem a rodiči klíčová. Díky každodenní péči o předčasně narozené děti

a vlastní klinické zkušenosti si dovoluji
říci, že předčasně narozené děti, které
nejsou odděleny od svých maminek
(rodičů) a jsou léčeny v souladu s principy vývojové péče, jsou spokojenější
a emocionálně vyladěnější ve srovnání s dětmi, které tuto péči v minulosti
nezažívaly.
Tyto děti pozitivně reagují na doteky
a pohlazení, oční kontakt a sdílí pozornost. Z dlouhodobého hlediska vývojová
péče přináší benefity pro zdravý a přirozený psychomotorický vývoj dítěte i po
propuštění domů v průběhu raného
věku. Přítomnost maminky od nejranějšího věku dítěte vede k tomu, že jsou
děti vyrovnanější a stabilnější ve svých
psychických projevech. Pro předčasně
narozené miminko je velmi důležité, aby
na startu jeho života o něj pečovala
maminka, v inkubátoru bylo uloženo
v pelíšku a objímaly ho různé příjemné
pomůcky, které mu dodávají pocit
jistoty a bezpečí.
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„Málo se mluví o tom, že se rodiče
někdy jen potřebují vyrovnat
s temperamentem dítěte.“

Je základním komunikačním kanálem
s takto malými dětmi dotyk?
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Odpověď na tuto otázku můžeme
shrnout pod pojem bonding (Připoutání,
proces utváření vztahu mezi maminkou a dítětem po porodu, pozn. red.).
Tento postup se týká pouze dětí, které
jsou narozené v termínu. Při bondingu
je potřeba vždy přihlédnout ke zdravotnímu stavu maminky i miminka.
Novorozené dítě se položí na maminku
„kůže na kůži“ minimálně na dvě
hodiny. Dítě je schopné se samo svým
pohybem dostat k prsu maminky, najít
bradavku a přisát se. Mnohdy jsou
v předporodních kurzech ženy vedeny
k tomu, aby nechaly dítě u sebe, aby se
neodnášelo, ale někdy to není možné.
V důsledku dlouhého porodu může být
maminka vyčerpaná nebo i zklamaná,
že porod neproběhl podle jejích představ. A ve výjimečných případech dítě
pro ni může být v danou chvíli zátěží.
Nejdůležitější je, aby se po porodu
maminka nejdříve postarala sama
o sebe, aby se vysprchovala a vyspala,
aby se pak dokázala postarat o dítě
a byla pozitivně naladěná, protože dítě
cítí stav matky. Všechno, co se děje
s maminkou, nějakým způsobem dítě
prožívá, maminka a dítě jsou spojené
nádoby – jak se cítí maminka, tak se
cítí dítě a naopak. U předčasně narozených dětí se uplatňuje podobný

koncept péče až ve chvíli, kdy je dítě
mimo ohrožení života v inkubátoru. Jde
o tzv. „klokánkování“, maminka si bezpečně chová v náručí svoje předčasně
narozené miminko. Díky tomu se rozvíjí
všechny smysly dítěte a upevňuje se
vztah mezi maminkou a dítětem.
Jak důležitá je pro vaši diagnostiku spolupráce s rodiči?
Pracovat s psychikou takto malého
dítěte znamená výrazně spolupracovat
s jeho rodiči. Při práci s nimi se vracíme
k zážitku předčasného porodu, k tomu,
co pro ně znamenal, jak bolestný
a čím náročný především byl. Rodiče
předčasně narozených dětí nemají
taková očekávání, jsou často pokornější, trpělivější a přijímají dítě takové,
jaké je. Obecně důležitou roli hraje
právě okamžik přijetí dítěte rodiči a jeho
začlenění do společného života. Málo
se mluví o tom, že se rodiče někdy jen
potřebují vyrovnat s temperamentem
dítěte. Ne vždy se projevy miminka líbí
rodičům na první pohled. To, že žena
porodí dítě, automaticky neznamená,
že si ho na první pohled zamiluje, ale
také z toho nevyplývá, že bude špatná
matka. O každý vztah musíme pečovat,
žádný vztah není hned jasně nastavený,
ani rodičovský, ani sourozenecký, ani
partnerský. A proto je dobré pečovat i o
vzájemný vztah mezi rodiči a miminkem,
protože jakýkoli nesoulad nebo diskomfort se projeví.
Sepětí s rodiči je pro takto malé dítě
jistě naprosto zásadní stejně jako porod
samotný…
Porod je obrovským vývojovým milníkem pro všechny zúčastněné – jak pro
dítě, pro maminku i pro tatínka, které

od dítěte nemůžeme oddělit, protože
oba dva dítě potřebuje. Žádný rodič si
nepřeje, aby se miminko narodilo předčasně, aby mělo potíže. Všichni si přejí
zdravé dítě narozené v termínu, ale když
se to prostě z jakéhokoli důvodu nepodaří (např. z důvodu zdravotního stavu
dítěte či rodičky), tak mají rodiče často
obrovský pocit viny.
Zejména maminky si vyčítají, že selhaly,
že nedonosily svoje dítě atd. Ve chvíli,
kdy takoví rodiče přijdou do mé ordinace a dítě má určité potíže, je neklidné
a bezdůvodně plačtivé, tak je důležité, aby se rodiče vrátili k tomu, co
prožili – co pro ně bylo stresující v těhotenství; v době předčasného porodu;
po porodu, jak se báli; a chci, aby to
svému dítěti sdělili. I takto malé děti
totiž své rodiče vnímají. Zaznamenala
jsem zajímavé změny v chování dítěte,

když si rodiče s ním popovídali o tom,
co bylo před jeho narozením a v době
porodu a jaké to pro něj asi bylo, když se
narodilo. Rodiče těmto dětem mohou
např. říct: „Asi jsi to měl těžké, chtěl jsi
zůstat v bříšku, ale nakonec ses narodil
dříve a třeba ještě císařským řezem. Byl
jsi malinký a bezbranný, byl jsi chvilku
sám, chvíli to trvalo, než jsme byli spolu.
Bylo to náročné a ty jsi statečný a velký
bojovník.“ Díky tomuto uvědomění
a zastavení se rodiče i dítě mnohdy
velmi zklidní.
Podle některých odborníků se osobnost dítěte specifickým způsobem vyvíjí
již v prenatálním období. Co si o tom
myslíte?
Prenatální život má svůj obrovský
význam. Dítě žije v průběhu 9 měsíců
svůj život, který má svoje zákonitosti,
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a to především díky tomu, že vnímání
dítěte se utváří postupně tím, jak se vyvíjí
jednotlivé smysly.
V zahraničí existuje Mezinárodní společnost pro prenatální psychologii
a medicínu, která vědecky zkoumá
toto období. Díky ní je vědecky prokázáno, že každý z nás se rodí s prenatální
pamětí, která do třetího roku věku
vyhasíná.
Vzpomínám si na zážitek maminky s jejím
synem ve věku 2,5 let. Zeptala se ho, zda
si pamatuje, co dělal v bříšku před tím,
než se narodil. On odpověděl: „Byla tam
tma a hrál jsem si se šňůrkou.“ Maminka
z toho byla velice překvapená.
V rámci své profese také přednášíte
porodním asistentkám, jaké postupy je
učíte?
Učím je především vhodné způsoby
komunikace, nejen s rodičkami, ale
také s ženami po závažných operačních výkonech a se závažnými
diagnózami. Každá rodička prožívá
porod jinak. I porod, který byl z hlediska
porodní asistentky bezproblémový,
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může rodička vnitřně prožívat jako velmi
těžký a naopak.

VÁŠ NÁZOR

Je důležité umět naslouchat, vhodně se
ptát a vhodně povídat.
Pokud maminka není spokojená s průběhem porodu, sama se sebou, mohla
by porodní asistentka citlivě říci svůj
pohled: „Myslím, že jste to zvládla
výborně, podařilo se vám porodit syna,
dceru.“ Nebo se zeptat, proč porod
nenaplnil její očekávání. Konstatovat: „Z
mého úhlu pohledu to byl krásný porod,
byla jste šikovná, pomohla jste vašemu
miminku na svět.“
Taková chvíle totiž může pomoci přetransformovat zážitek porodu z negativní
zkušenosti na pozitivní. A to je velice
důležité, protože tato maminka bude
jistá a spokojená ve svém mateřství.
Zdroj: www.fnbrno.cz

Pěstounství je
týmová práce
Daniela a Petr Macháčovi, pěstouni na přechodnou dobu
Pěstouny na přechodnou dobu (PPPD) jsme se stali v polovině roku
2013, po předchozím ročním maratonu v podobě testů, šetření
a školení. Do dnešního dne jsme přijali 10 dětí (z toho 2x sourozence)
ve věku 4 dny – 5,5 let.
Moje motivace pro tuto profesi
Tahle profese mi přinesla splněný sen:
pracovat s dětmi, věnovat se jim,
pečovat o ně. Toužila jsem po takové
práci už od základní školy. Ale rodiče
rozhodli jinak – a já jsem celý svůj dosavadní pracovní život strávila v kanceláři,
kde mě to strašně ubíjelo. Konečně jsem
se dočkala. Mimo to jsme okolo třicítky
začali s manželem přemýšlet o dlouhodobé pěstounské péči či hostitelské péči,
ale když se objevila možnost přechodné
PP, rozhodli jsme se právě pro tuto
formu. To, že nás osud stejně „dotlačí“
do situace, kdy jsme se stali dlouhodobými pěstouny (abychom uchránili dítě
před předáváním do ústavní péče) jsme

tehdy netušili. Nestačí mi však jen to, že
dělám to, co chci. Chci vědět i to, proč
to dělám. Spoustu informací o smyslu
této práce jsme se dozvěděli již v přípravě, další střípky skládáme formou
každoročního školení. A samozřejmě
hlavně získáváním vlastních zkušeností.

Kojenecký ústav versus PPPD
To, že děti, které jsou nuceny začít
svůj život v kojeňáku (nebudu zde řešit
různé změny názvu přes Dětská centra,
ZDVOP apod. – je to stejně pořád stejný
kojeňák – čili ústav) jsou tímto ústavním životem poznamenány na dlouho,
nebo i na celý život, to je prokázáno.
Je to prokázáno i vědecky viditel-
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sklopím boudu a mimčo kulí oči na ty
mraky na nebi i nad ubíhajícími stromy
nad hlavou…. a pak když už v kočárku
sedí, podívej auto jede a támhle
jde pejsek na procházku. Nebo když
se při procházce na sebe díváme
a povídáme si. A večerní koupání,
když na sebe děláme „kuk“ z pod
osušky a prdím mu pusou na bříško,
až se chechtá. A krmení v náruči – ne
v postýlce. A usínání na rameni u strejdy
nebo v posteli s tetou – když mu zrovna
není dobře. Všechny tyhle drobnosti,
které rodičové s dětmi dělají a prožívají
a které děti v ústavu vůbec neznají.

nými změnami na mozku, to všechno už
se ví, a bylo o tom mnohé napsáno. Je
to stejně zbytečné, když ti, kteří mohou
těmto dětem změnit život k lepšímu
a poslat je do náruče (byť náhradní),
to popírají nebo přinejmenším dělají
ze sebe hluché.
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na zachycení těchto signálů, a tak děti
časem otupí a přestanou vysílat. Dva
týdny jsem přibíhala k postýlce alespoň
ve chvíli, když holčička zakníkala – aby
pochopila, že jsem tu jen pro ni.

Říkali nám například, že děti v kojeňáku
nepláčou, protože už ví, že je to zbytečné. Stejně nikdo nepřijde. Neuměla
jsem si to představit. Možná proto nám
osud jako deváté dítě seslal holčičku,
která byla pět dní po narození umístěna
do kojeňáku, odkud jsme si ji po dvou
měsících přebírali. A opravdu. ONA
VŮBEC NEPLAKALA!

A ona naštěstí pochopila a naučila se
i plakat. Bohužel – cucání palce, kterým
si dopřávala alespoň nějaký pocit uspokojení se neodnaučila dodnes – a to jí
budou tři roky. Ale pracujeme i na tom.
A vzkaz pro jednu paní ředitelku jistého
kojeňáku, která v médiích prohlásila, že
u nich děti nepláčou, PROTOŽE JSOU
SPOKOJENÉ: podle vás tedy musí být
nespokojené všechny děti v náručí
svých rodičů. Protože umí plakat.

Jen koukala, kulila oči a vydávala jakýsi
nesmělý kníkavý zvuk. Jestli si někdo myslí,
že je to fajn, když dítě nepláče (protože
aspoň je klid) tak mu chci říct: JE TO
DĚSIVÉ! Protože normálně děti pláčou –
je to jejich způsob komunikace, vysílání
signálu, který zachytí pečující osoba.
V kojeňáku nikdo nemá antény

Nebo třeba jen taková obyčejná věc,
jako jsou procházky s kočárkem. Ví
třeba lidé, že miminka v kojeňáku se až
zhruba do jednoho roku nedostanou
ven na procházku v kočárku? (bývají
„větrány“ formou vystrčení v postýlce či
ohrádce na terasu). A přitom zrovna při
procházkách je toho tolik k vidění – když

PPPD má obrovský význam pro každé
dítě jakožto pro člověka i v tom, že až
se jednou dozví, že jeho vlastní matka se
o něj nemohla (nebo nechtěla) postarat, tak jistě bude vnímat jako obrovský
vklad do života ten fakt, že nebylo odloženo do ústavu, ale že i jeho si někdo
z porodnice odnesl v náruči jako obrovský poklad. Že i ono mělo pro sebe
člověka, který tu byl jen pro něj, člověka,
který má konkrétní tvář a jméno, že měl
někoho, s kým je na všech fotkách.
Že měl své vlastní oblečení – jen a jen
jeho (a ne z hromady sloužící všem),
své hračky, ale hlavně SVŮJ VLASTNÍ
DOMOV, SVOU RODINU A SVOU MÁMU.
Byť to všechno bylo jen dočasné
a náhradní. Ale v danou chvíli jeho.
Předávání do nové rodiny z PPPD je také
úplně o něčem jiném než předávání
z ústavu. Předávali jsme pětiměsíčního chlapečka adoptivním rodičům,
kteří tři roky předtím přebírali stejně
starého chlapečka z kojeňáku. Sami
viděli ten rozdíl a pozastavili se nad
ním. Jejich první syn se neuměl v tomto
věku usmívat, neměl mimiku obličeje
a neuměl se dívat do očí. Chlapeček

od nás ve stejném věku byl komunikativní všemi směry a úsměvy rozdával
jako celebrita. Uměl se mazlit, „otlapkávat“ svou novou mámu a dávat najevo
své pocity. I způsob předávání byl jiný.
Zatímco z kojeňáku to bylo „šup, šup“,
dvě nebo tři návštěvy a domů, od nás
odcházel chlapeček postupně a tak
dlouho, jak on potřeboval k „překlopení“ do nové náruče.

Reakce okolí
Těšila jsem se, až vyjdu (či vyjedu)
s prvním dítětem a budu hlásat všem,
v čem je PPPD úžasná a pro děti přínosná. Postupně jsem vychladla,
protože reakce okolí byla jako ze zaseklé
gramofonové desky: „Cože? Vy jako
tohle dítě máte doma, vymazlíte ho,
a pak dáte pryč?! No – to já bych
nemohla!“ Když se dotyčná (protože
většinou tak reagují ženy) ještě demonstrativně chytla za srdce a převrátila oči
v sloup, měla jsem dost. Najednou tu
stály dvě ženy – ta dotyčná coby dobračka, která by takhle dítěti neublížila
a já děsná tyranka, co si jen pohraje
s dítětem, a pak ho odloží.
Postupně jsem tedy přestala hlásat,
pak jsem měla pocit, že snad přestanu
i vyjíždět. Ale pak přišla rada odborníka: „Nesnažte se takovým lidem něco
vysvětlovat. Stručně jim odpovídejte
- vy byste nemohla – já naštěstí můžu.
A hlavně, vím, proč to dělám.“ Naštěstí
občas přišlo i „poklepání na rameno“
a především jsem s každým dalším předaným dítětem víc a víc viděla obrovský
význam této profese. Je to smutné, ale je
to tak. Když v televizi v pořadu „Chcete
mě?“ pan Srstka nabízel pejsky z útulku
a hledal pro ně nový domov, ukápla
lidem slzička a drželi pěsti, aby se to
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povedlo. Aby psík nemusel už nadále
trpět v psím útulku, byť tam měl jídlo
a teplo. Ale on přece potřebuje i lásku,
že? Tak ať se to povede, ať si ho někdo
vezme domů. Když systém nabídne
dítěti nový (byť dočasný) domov místo
pobytu v ústavu, dívají se titíž lidé na to
pochybovačně, skepticky a mnohdy
neváhají vyřknout myšlenku, že ústav by
pro to dítě byl lepší. To zkrátka já nikdy
nepochopím.
Setkání se známou:
Já: Dítě v kočárku mám v PPPD a stručně
osvětluji, co to znamená.
Ona: Aha, a to už jako ty děcka
nebudou dávat do kojeňáku? A proč?
Já: Myslíš, že by to pro ně bylo lepší?
Ona: Asi jo. Než ho pak přešoupávat
zase od vás jinam – to je děs, když už
bude na vás zvyklé. To je kravina.
Já: Přešoupávání z kojeňáku do adopce
není kravina?
Ona: Ne. Protože tam není na nikoho
zvyklé, tak mu to nevadí.
Já: A nepřijde ti smutné, že děti v kojeňáku nejsou na nikoho zvyklé?
Ona: Tupý výraz bez odpovědi.
Cesta ve vlaku:
Cestující se ptá, zda je to moje vnouče.
Popravdě odpovím, že ne, že je to „pěstouňátko“, které u nás čeká na svou
novou rodinu.
Cestující: A proč ho nedali do kojeňáku?
Já: Vy byste své dítě dala do kojeňáku?
Cestující (s neskrývaným úžasem i opovržením): A proč bych měla své dítě
dávat do kojeňáku, když mělo své
rodiče?!
Já: No, vidíte. Vaše dítě mělo vás a tohle
dítě má nás.
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Naše vlastní rodina
Jak říkává můj manžel: „Pěstounství je
týmová práce. Když jeden selže nebo
nechce – nemůže to fungovat.“ Je to
pravda. A je to velká zátěž pro všechny.
Ale i velká radost a dobrodružství pro
všechny. Máme tři dospělé dcery a čtyři
vnoučata. A protože máme spolu úzké
vazby a dobré vztahy, dotýká se to
všech. Některých vnoučat se příchody
a odchody dětí nijak nedotýkají, jiné to
řeší. Jeden z nich se nedokázal v myšlenkách rok a půl odpoutat od klučiny,
který u nás byl a s nímž si velmi rozuměl.
Všechno je třeba vyřešit. Chod domácnosti se s každým dítětem nějak změní.
Žijeme v neustálé nejistotě: kdy nás zase
povolají do služby, kdo k nám přijde,
jaký bude mít za sebou osud (který se
na něm podepsal), jak dlouho u nás
bude, kam dál půjde. Na dotaz „co
budete dělat o prázdninách“ neumím
a nemůžu nikdy odpovědět. Protože já
to fakt nevím. Jestli i přesto všechno mně
a manžela tahle profese zatím neomrzela, tak ji zřejmě opravdu děláme rádi.
Ano, děláme ji rádi.
Na téma, jak se dotýká pěstounská
péče ostatních členů rodiny, vypracovala loni naše dcera bakalářskou práci
s názvem Pěstounská péče na přechodnou dobu a její prožívání členy Rodiny.
Na závěr naše odpověď na otázku,
kterou občas slýcháváme: „Jak to
děláte, že to stíháte a zvládáte? Nejste
z toho unaveni?“
Občas jsme utahaní. Ale máme to
systém. Přes den je nám 25 a večer, když
lezeme do postele, je nám 80. Ale když
to sečtete a vydělíte dvěma, tak jste
na těch našich 53 letech.

Co nám PPPD bere a co nám dává:
Bere nám:
• soukromí (naší domácností neustále prochází spousta cizích lidí –
nové děti, s každým dítětem jeho sociální pracovnice, náhradní
rodina dítěte, k tomu kontroly od naší sociální pracovnice
a klíčové pracovnice)
• čas, všechen je podřízen této profesi, není možno si nic moc
plánovat a žijeme spíš z týdne na týden, max. z měsíce na měsíc,
protože nevím, co přinese ten další
• energii – protože většina přechodných pěstounů už je ve věku
40+, častěji pak 50+ a běhání kolem malých dětí je opravdu
náročné
• klidný spánek
• občas iluze (když vidíme, že ne všichni v systému pracují tak, jak
by měli)
• jistotu (že vše dopadne tak, jak by mělo)
• kamarády, kteří mají v našem věku jiné aktivity, než je drncání
s kočárkem
• a bohužel občas i pocit důstojnosti, když zjišťujeme, že v celém
systému zatím nejsme rovnocenným partnerem
Co nám dává:
• mně osobně práci, která mne těší
• dobrý pocit z toho, že to má smysl
• nové přátele z řad PPPD, kteří řeší stejné problémy jako by
• v rámci všedních dní volnost (možnost si sama rozložit denní režim
– čili nespoutanost pracovní dobou)
• občasné potěšení z uznání jiných (kteří tomu rozumí)
• věčné mládí (v tom šrumci fakt člověk nemůže stárnout)
• vyhlídky, že v důchodu budeme mít o čem mluvit a na co
vzpomínat (pokud nás Alzhaimer nezastaví)
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VÁŠ NÁZOR

Profesionální pěstounská péče
na přechodnou dobu nebo kojenecký ústav?
Co je podle vás pro dítě lepší?
Martina Pastuchová, dětská klinická psycholožka
Vědecké studie podporující nutnost bezpečné a stálé péče nenahraditelnou mateřskou osobou v období raného věku dítěte (Podloženo výzkumy a vědeckou prací
Nim Tottenham, Ph.D., Development of human amygdala-prefrontal cortex circuitry
and the role of the caregiver, The Brain‘s Emotional Development. V ČR velmi často
citováno PhDr. Petrou Winnette, Ph.D., institut Natama).
Amygdala, část centrální nervové soustavy, uložená ve střední části spánkového
laloku, hraje hlavní roli ve formování a uchování paměťových stop spojených s prožitky, emocemi. Již dávno byl prokázán vliv těchto oblastí na sociální a emocionální
chování jedince. Například rozpoznávání a reakce na podněty spojené hlavně
s nepříjemnou událostí jsou velmi pohotové a předbíhají reakce rozumové.
Prefrontální kortex, nejmladší část nervové soustavy, je oblastí mozku, která se
u lidí dotváří až po našem narození. V porovnání s živočichy (např. šimpanzy) je
náš prefrontální kortex výrazně větší a na první pohled odlišuje lidský mozek. Jeho
úlohu lze shrnout na rozumové zkušenosti. Například nám tedy umožňuje vytvářet si
vnímání a koncepty o našem světě, o nás samotných a vztazích mezí nimi.
Výzkumy prokázaly fakt, že amygdala učí prefrontální kortex. Děti vystavené stresu,
například i tlaku na výkon, mají-li možnost využít bezpečné vzpomínky, mají schopnost redukovat úzkost. Kdežto děti, u nichž paměťové stopy bezpečí, tedy zážitky,
stabilní emocionální podněty z raného věku chybí, pak selhávají.
Například i přítomnost matky ovlivňuje činnost amygdaly. Dle výsledků studií nepřítomná mateřská osoba u dětí raného věku produkuje růst amygdaly oproti růstu
a vývoje prefontálího kortexu, což se může stát i u přítomného, ale úzkostného či
agresivního nestabilního rodiče.
Naopak přítomnost bezpečné stálé stabilní jedinečné osoby zajistí optimální růst
prefrontálního kortexu a minimalizaci růstu amygdaly. Je tím podložen i fakt důležitosti věku dítěte předávaného do adopce či pěstounské péče. Je nutné co
nejvčasnější ustálení bezpečných jedinečných osob, a tím dosáhnout optimálního
vývoje amydgady a kortexu.

36

Bylo prokázáno, že institucionalizované děti mají mozek růstově „starší“. V dětství
vypadá mozek jako mozek staršího jedince. Tento fakt předčasné adaptability
mozku může dítěti zajistit přežití, ale úroveň stresu je příliš vysoká a amygdala, tedy
emoční paměť, dostává větší prostor než funkce prefornálního kortexu, tedy
rozumových zkušeností.

Barbara Konderlová, psycholožka
Česká republika patří bohužel stále k jedněm z mála zemí EU, kde ještě fungují
Kojenecké ústavy. Od roku 2012 se sice pracuje na transformaci péče o opuštěné
a ohrožené děti, podle které by děti mladší tří let neměly být umisťovány do ústavních
zařízení. Záměr se však dosud nepodařilo zcela prosadit.
Velkým krokem v této věci bylo zavedení nové formy náhradní rodinné péče
Pěstounská péče na přechodnou dobu (PPPD). Jedná se o pěstouny, kteří poskytují
péči ohroženým dětem po určitou dobu, než se pro ně najde vhodné řešení, nová
náhradní nebo biologická rodina, maximálně by měli péči ohroženým dětem poskytovat po dobu 1 roku.
Vůči této formě péče zaznívají občas stále i kritické hlasy týkající se zejména střídání
pečujících osob u dítěte. Je zřejmé, že střídání pečujících osob dítěti neprospívá, avšak
pobyt u přechodných pěstounů zabezpečuje dítěti rozhodně stabilnější a bezpečnější
prostředí nežli ústav, ve kterém se pečující osoby střídají denně.
Ve vývoji dítěte je totiž klíčový rozvoj citového pouta (anglicky attachment) mezi miminkem a pečující osobou (nebo osobami), které se vytváří během prvních zhruba šesti
měsíců života. Tuto teorii rozvinul již v 50. letech John Bowlby. Každé čerstvě narozené
miminko je zcela závislé na péči ostatních. Svému okolí dává najevo, co právě potřebuje prostřednictvím pláče, smíchu nebo třeba očního kontaktu. Má různé potřeby,
chce jíst, pomazlit se, otočit se v postýlce atd. Je důležité, aby tyto jeho potřeby někdo
správně pochopil a zareagoval na ně individuálně.
Tímto úspěšným procesem naplňování a uspokojování potřeb se u dítěte vytváří citová
vazba k pečující osobě a zároveň dítě získává zkušenost, že svět je bezpečné místo.
Naopak zůstane-li dítě v raném věku bez blízké osoby, a to i na kratší dobu, má to vždy
negativní dopad na jeho vývoj. Chybějící pevná vazba pečující osoby, se u dítěte
promítá do jeho sebepřijetí a sebepoznání. Pro takové dítě bude i v dospělosti těžké
pracovat se svými emocemi a obtížně bude rozumět sobě i světu, bude mít problémy
s navazováním přátelských nebo partnerských vztahů a často se také u dítěte objevují
poruchy učení nebo chování.
V ústavním zařízení je možnost rozvoje citového pouta přirozeně nemožná, jelikož se
u dítěte střídá personál a dětem v ústavech tudíž chybí láska a péče stálé osoby.
Miminka v ústavních zařízeních získávají do života často pocit, že nikoho nezajímají
a celý život pak zápasí s nízkým sebehodnocením. Nemají také možnost vidět, jak
vypadá reálný život, chybí jim totiž konkrétní vzory řešení běžných životních situací.
U pěstounů na přechodnou dobu se citové pouto může přirozeně rozvinout právě
díky tomu, že o dítě pečují stejné osoby, které jsou průvodci přechodným obdobím
a mohou lépe zabezpečovat jeho individuální potřeby než ústav. Pokud se u miminka
v prvních měsících života rozvine vztah k blízké osobě, může tento vztah rozvinout i vůči
jiné nové osobě, např. vůči svým biologickým nebo adoptivním rodičům. Méně ohrožující je totiž citlivá změna blízké osoby než nepřítomnost žádné osoby.
O to tedy hlavně jde při prosazování PPPD. Sama jsem si zažila přebírání miminka
z porodnice k přechodným pěstounům a je úžasné vidět, jak jde miminko do rodinného prostředí, kde bude mít individuální péči, nikoliv do ústavní péče, kde individuální
přístup není možný. V tomto ohledu je ovšem velmi důležitá podpora, doprovázení
a vzdělávání přechodných i dlouhodobých pěstounů, protože jejich role v péči
o ohrožené děti je klíčová ale velmi náročná.
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S čím vším může raná
péče rodiči pomoci při
vstupu do mateřské školy
Lucie Lenfeldová

s přehledem předškolních zařízení
v jejich blízkém okolí a zároveň se podělit
o zkušenosti jiných rodin. V některých případech se také může uskutečnit Setkání
okolo dítěte, kde si rodiče mohou
vyslechnout názor od vícero odborníků.

Bohužel se mi v praxi stalo, že rodina si
zvolila předškolní zařízení a před samotným zápisem do školky jim bylo sděleno,
že mají naplněnou kapacitu. V jiných
případech po rodičích školky požadovaly, aby si zajistili asistenta pro své dítě
sami. V těchto případech jsem rodičům
doporučovala se školkou tyto záležitosti
řešit emailovou formou. Školka nemůže
před samotným zápisem rodičům sdělit,
zda je kapacita naplněna, či nikoli.
I v případě velkého zájmu o konkrétní
předškolní zařízení má rodina právo se
zápisu zúčastnit. Asistenta pedagoga si
také na základě SPC doporučení zajišťuje školka sama a také hradí náklady
spojené s jeho prací.

Prvním krokem je tedy rozhodnout se,
zda dítě integrovat či nikoliv. Nikdo
nemůže rodině nic přikázat a je zcela
na rodičích, který způsob vzdělávání si
zvolí.

Po zápise a před zahájením předškolní
docházky může rodina s poradkyní pracovat na zvládání cesty do mateřské
školy, či dopomoci dítěti s adaptací
před samotným nástupem.

Poradkyně také rodičům doporučí,
aby si šli školku prohlédnout, a mohli
tak získat lepší představu o tom, zda by
jim vyhovovala. Ať už si rodiče dětí se
zdravotním postižením zvolí běžnou či

V případě, že dítě používá alternativní
komunikaci, doporučuje poradkyně
rodině vytvoření průvodce, v němž
bude popsáno, jakým způsobem dítě
komunikuje. Někdy mají rodiny své

Mateřská škola je většinou první vstup dítěte do širší společnosti bez
přítomnosti rodiny. Pro každé dítě, ale i rodiče, je tento společenský
mezník velice náročný. V případě dítěte se zdravotním postižením,
či znevýhodněním to platí dvojnásob.

Pokud rodiče mají zajištěnou ranou
péči, která pomáhá rodinám, v nichž
je dítě se zdravotním postižením či znevýhodněním od 0 do 7 let věku dítěte,
může služba rodině dopomoci zvládnout toto náročné období v klidu a bez
větších starostí.
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Poradkyně na základě rozhovoru s rodiči
zjistí, jakou představu a požadavky
na mateřskou školu mají. V některých případech mají rodiče jasno, co od školky
požadují, a zda navštěvovat běžnou
mateřskou školu nebo mateřskou školu
se specifickou podporou na základě
individuálních potřeb dítěte se zdravotním postižením. Jindy ovšem tápou,
takže jim poradkyně může pomoci

speciální mateřskou školu, vždy je nutná
přítomnost speciálně-pedagogického
centra (dále SPC). Poradkyně rodičům
poskytne kontakt na SPC a rodič se již
sám objedná. Poradkyně rodině také
vysvětlí, v čem SPC pomáhá, a proč
je třeba centrum navštívit. Při zápise
do speciální mateřské školy tyto kontakty předává také předškolní zařízení.
Většinou se rodinám doporučuje kontaktovat SPC co nejdříve z důvodu
přetíženosti těchto center. SPC poté
doporučí, zda je pro dítě vhodná integrace a popřípadě jaký stupeň podpory
dítě potřebuje.

vlastní znaky či zvuky, které vyjadřují
určitou potřebu, věc, či činnost. Je
tedy dobré tento seznam na začátku
docházky poskytnout pedagogům,
a tím zmírnit počáteční stres jak pro dítě,
tak i samotné pedagogy. Také je dobré
pedagogům sdělit co má dítě rádo
a co ne, co dítě uklidní, nebo naopak
naštve. Veškeré tyto informace jsou
pro pedagogy nesmírně cenné, a i při
střídání asistentů či personálních změn
ve školce je dobré tento profil dítěte
stále mít a aktualizovat.
Pokud ve školce nastane situace,
při které by školka chtěla podporu
poradce, může se poradce do školky
po dohodě s rodiči dostavit a pokusit
se danou situaci s pedagogy řešit přímo
v prostředí školky. Tuto činnost také
provádí pracovníci SPC.
Při konkrétních situacích a nesnázích,
které v průběhu předškolní docházky
mohou nastat, se rodiče mohou vždy
obracet na poradkyni rané péče, která
jim pomůže.
Lucie Lenfeldová,
poradkyně rané péče
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ROZHOVOR

Vladimír Kmoch: Pokud dětem
nenabídneme lákavou alternativu
bezpečného pohybu venku, bude
těžké je od počítačů dostat

Jak digitální technologie ovlivňují výkon, spánek a chování? Jak
chránit sebe a své děti před digitální závislostí a jaké jsou nejnovější
studie na toto téma u nás i ve světě? Na tyto otázky odpověděl
Vladimír Kmoch z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy (1. LF UK) a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN)
a Institutu neuropsychiatrické péče (INEP) na konferenci Mezi námi,
která proběhla v říjnu letošního roku. Krátkou ukázku přinášíme
v následujícím rozhovoru.
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Pane doktore, dovolte mi začít zcela
laicky. Skutečně si člověk může
vybudovat závislost i na digitálních
technologiích? Alkohol lze vypít, nikotin
vykouřit, opiáty užít… Ale technologie?

rizik psychických jsou tu i rizika somatická
jako cukrovka, obezita, nedostatek
pohybu v přírodě, myopie a podobně.

Ale ano, skutečně je to tak. Digitální
závislosti patří do skupiny behaviorálních
závislostí. Polovina dětských pacientů
ambulantně léčených na Klinice adiktologie 1.LF UK a VFN se léčí pro digitální
závislost nebo problémové užívání
digitálních technologií. Digitální technologie negativně ovlivňují u dětí školní
výkon, spánek, empatii a mohou vést až
k digitální demenci. Dnes už to popisuje celá řada studií. Ovšem mimo

Dle studie ESPAD z roku 2015 zaměřené
na 16leté studenty, jich 27,6 % hraje
denně nebo téměř denně počítačové
hry a 83,9 % denně surfuje na internetu.
Problémy však prožívá i dospělá populace, která trpí takzvanou „nomofobií“
čili z anglicky převzatého „no mobile
phone fobie“, kterou dle různých studií
prožívá 50 až 66 % dospělé populace.
Jde o nervozitu ze ztráty signálu, docházení baterie a podobně. Míra užívání

Co nám tedy studie sdělují?

Facebooku
(dle
neuropsychiatra
Manfreda Spitzera, v knize Kybermoc)
zvyšuje riziko deprese, větší osamělosti
a nespokojenosti se životem.
Pomáhá například zákaz používání telefonů ve školách, kde dítě tráví poměrně
dost času?
V ČR je užívání telefonů na půdě školy
řízeno rozhodnutím ředitele školy. Dle
velké britské studie LSE z roku 2015
zákaz užívání smartphonů ve škole
vede ke zlepšení studijních výsledků
asi o 6 %. Například Francie úspěšně
zavedla zákaz používání telefonů studenty ve školách v roce 2018. Omezení
mobilních telefonů na školách zavedli
i v Bavorsku, Švédsku, Dánsku a amerických státech Colorado a Connecticut.
A co dospělí? I ti už se dopracovali
k závislostem na technologiích?
Studie i běžná praxe ukazují, že v dospělé
populaci smartphony zhoršují koncentraci, spánek, paměť a empatii. Určitě se
část z nich už k závislosti propracovala,
ale nejrizikovější skupinou jsou adolescenti ve věku 13+.
U dospělých máme příklady lidí, kteří
se propracovali k obrovským obezitám, vůbec nechodí ven, ve 20. až 30.
věku života se nejsou schopni seznámit
a navázat partnerský vztah, takže prošvihnou dobu, kdy jsou reprodukčně
zdraví. Už v Německu například vidíme
velké množství takzvaných „singles“,
kteří žijí sami, netvoří páry ani rodiny
a nemají potřebu žít s druhým.
Co s tím, pane doktore? Existuje nějaká
šance, jak se z tohoto životního stylu
vymaníme?

Vladimír Kmoch

Možnou prevenci bych viděl na několika
úrovních. Především by měla vzniknout
národní strategie, která zajistí dostupná
data. Zatím nevíme, kolik času přesně
děti na internetu v ČR tráví, co na něm
konzumují a podobně.
Další úroveň je i problematika architektury měst. Pokud v nich dětem
a mládeži nenabídneme dostatečnou
alternativu bezpečného pohybu venku,
který je bude bavit, bude těžké je ven
dostat. U nás se tomuto tématu věnují
architekti projektu Architekturadetem.
cz, kteří hledají možnosti, jak do měst
dostat hřiště pro teenagery. Například
v Německu už tuto problematiku řeší
a úspěšně implementují do moderní
urbanistiky.
Další oblastí je škola, která má obrovský
dopad na studenty a jejich život. Existují
sice metodici primární prevence, prevence rizikového chování, ale kladu
si otázku, zda jsou všichni metodici
aktuálně orientovaní v digitálním
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prostředí, zda jsou vzdělávání v tom,
jak směřovat děti v oblasti užívání sociálních médií, kdo jsou to influenceři
a podobně.
Poslední velmi důležitou sférou je
rodina. Pro děti jsme obrovským vzorem,
obzvlášť co se návykových nemocí
týká. Děti jsou houby, které nasávají,
jak se chováme, jestli pijeme večer pivo
nebo tvrdý alkohol, jestli doma kouříme,
válíme se u televize, jestli chodíme sportovat, na výlety, do přírody a podobně.
To vše si pak odnáší s sebou do dalšího
života.
Rodina musí umět dobře hospodařit
s volným časem, jehož stále ubývá jak
dospělým, tak dětem. Měla by umět
rozdělit čas strukturovaně mezi záliby,
ale nesmí zapomínat ani na čas nestrukturovaný, kdy si jen sedne okolo stolu
a povídá třeba u večeře. I to je potřeba.
Takže umět společně trávit čas, kdy
neděláme vůbec nic…
Přesně tak. I čas, kdy nic neděláme, je
pro mozek velmi důležitý. Je to prostor,
kdy mozek zpracovává podněty, nasbírané emoce, informace a podněty.
Bohužel právě elektronická média nám
jej kradou. A to je špatně.

Rodina musí umět dobře
hospodařit s volným časem,
jehož stále ubývá jak dospělým,
tak dětem.

44

V jakém okamžiku by měl rodič zbystřit,
kdy pozná, že s dítětem se něco děje?
Prvním varovným signálem je nevyspanost. Dítě je unavené, má zarudlé oči,
kruhy pod očima, trpí častěji bolestmi
hlavy. Bohužel je běžné, že děti a mladí
lidé jsou aktivní na Instagramu ve dvě
hodiny ráno, a to není zrovna zdravý
životní styl …
Prevencí je, že mobil má být na noc
na nabíječce mimo postel, což platí
i pro dospělé, mimochodem. Digitální
nespavost je věc, s níž se potýkáme
dnes a denně u dospělých, ale bohužel
čím dál častěji i u dětí.
Děti totiž mají tendenci tajit, že nespí,
neboť to nepovažují za problém a neuvědomují si zcela závažné důsledky
nespavosti. Připouštím, že naše generace si také do noci četla pod peřinou
tajně s baterkou, nicméně návykovost
čtení není tak fatální, jako návykovost
na digitálních prostředcích.
A co dětem veškeré mobily a tablety
a užívání internetu zakázat?
Nemůžeme děti vést k úplné restrikci
nových médií. Patří k dnešnímu stylu
života stejně jako stravování. Naší dceři
jsme se rozhodli dát dceři mobilní telefon
až ve 4. třídě základní školy a musím říct,
že to byl boj (smích). Ale ustáli jsme to.
Je však potřeba regulovat užívaný čas
a mít přehled, co dítě na internetu
sleduje. Povídat si s ním a nesnižovat
jeho zájem, naučit se být i v tomto
ohledu dítěti přítelem.
Rozhovor vedla
Petra Macková Jurásková

ZAMYŠLENÍ

Umění
klást otázky
Jakub Majetny

Rád bych se zastavil u toho, jak důležitá
je v pomáhajících profesích dobře položená otázka. A nemyslím nyní otázku
směrem ke klientům, ale k nám samotným a námi samotnými.
Dnes kolem nás nacházíme všude
spoustu odpovědí. Ať v tom, co si máme
koupit, co je nejlepší stravou pro naše
děti či naši kočku, kam nejlépe investovat peníze, vyrazit na lyže, nebo jak
provádět terapii (Guidelines). Všechny
tyto informace jsou důležité a já osobně
jsem za ně vděčný.
Někdy ale nestačí. A my hledáme nové
odpovědi. Nestačí. Znovu. Nestačí.
Možná je všechen ten čas dospívající
generace strávené u internetu hledáním odpovědí. A protože ty stále
nestačí, hledání se stává nekonečným
procesem.
Co kdybychom místo hledání odpovědí
otočili náš myšlenkový proces a hledali
otázky? Hledali otázky, s nimiž můžeme
zůstat.

Odkud pocházíš...
Umění klást otázky je umění, které nám
samotným ušetří mnoho času a energie.
Nedávno jsem měl možnost zažít
workshop s mužem, který otázky klást
umí. Dr. Prithvi Perepa z Birminghamu
byl hlavním hostem konference při 10.
výročí existence spolku Mikasa. Prithviho
příspěvky přinášely otázky ve dvou
liniích.
Tou první byla naše kulturní identita, skrze
níž nahlížíme naše klienty a rodiny. Jistě,
nemáme tak pestrou paletu kultur jako
v Británii, proto bylo srovnání vnímané
četnosti výskytu osob s PAS u arabské,
romské a západoevropské populace
velmi obohacující. Máme ale rozsáhlou
komunitu romskou a vietnamskou.
A teď ta užitečná otázka: Jaké hodnoty,
pilíře a bohatství si z rodiny odnášíte vy? Co vám říká vlastní rodinná
tradice? A znáte toto zázemí u rodin,
s nimiž pracujete? Tyto odpovědi
nenajdeme na Googlu ani v manu-
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álech. Najdeme je v klidném zamyšlení
v našem nitru nebo v dialogu s těmi,
kteří tuto rodinu tvoří. Vřele doporučuji
vyzkoušet. Třeba hned teď. A uvidíte,
že obohacení nebude pouze v rovině
myšlenek.

Od kultury k sexualitě
Druhá linie otázek směřovala k tomu,
jak mluvit s lidmi s autismem o sexualitě.
Proč zrovna toto téma? Kolik lidí s autismem znáte a kolika z nich někdo tento
rozhovor nabídl? Otázka směřovala
na začátku workshopu ihned do hlubin
zkušenosti posluchačů: „Od koho jste
se dozvěděli poprvé o sexu a sexualitě? Rozdělte se do dvojic a povídejte
si o tom.“
Pro některé z účastníků to bylo
od kamarádů, pro jiné od rodičů nebo
z knih (které jim dali rodiče). Společným
jmenovatelem je však „schopnost umět
vztahy“. A zde jsme u jádra pudla, tudíž
největší odlišnosti, kterou osoby s autismem mají. Jak se tedy o sexualitě mají
dozvědět? A opět jsme u knihovny
jménem internet. Zkuste teď prosím
napsat třeba do internetového vyhledávače seznam.cz slovíčko sex. Chtěli
byste aby tyto odkazy byly vstupní
branou vaší sexuality?
Prithvi Perepa po prostoru na otázky

a sdílení odpovědí přinesl zkušenost
s tím, jak se „běžně doporučené“
vedení osob s autismem může v oblasti
sexuality a intimity obecně obrátit proti
těmto osobám. A jak velký dopad může
mít ignorace tohoto tématu v kontaktu
s osobou s autismem.
Zvažme společně pár (často studem
zabarvených) situací: Pedagožka ignoruje ve třídě masturbujícího chlapce.
Potvrzuje tím jeho chování na veřejnosti, které patří ryze do soukromí, jako
normu? Může sociální pracovník, seznamující osobu s možnostmi masturbace,
vzbudit dojem, že každý je dobrou inspirací v tom, jak masturbovat? Absence
tohoto tématu pak ponechává osoby
bez zdatných sociálních dovedností
internetu. Zkuste to znovu ve vyhledávači: masturbace. A teď zpátky k nám:
Nakolik uvědomělé jsou naše postoje
k masturbaci?
Přednáška o Kulturním porozumění
autismu a workshop o Sexualitě a vztahovém vzdělávání osob s PAS s Prithvim
pro mě byly výborným nakopnutím
ke kladení otázek. Tak tedy ještě jednou
závěrem...
Jakou otázku pro sebe nyní potřebujete?
Mgr. Jakub Majetny, facilitátor
a metodik Setkání okolo dítěte

Mikasa, z.s. je neziskovou organizací poskytující služby pro děti i dospělé osoby s autismem a rovněž průvodcovství pro všechny, kteří s těmito osobami žijí, vzdělávají je,
nebo s nimi. pracují. K 10. výročí existence pořádala Mikasa konferenci na Ostravské
Univerzitě. Kromě týmu Mikasy, který účastníky formou praktických workshopů seznamoval s dílčími metodami práce, byl hostem Dr. Prithvi Perepa z Birminghamské
univerzity. Prithvi nabídl jak své zkušenosti z praxe s osobami s autismem, tak také
výsledky výzkumů, zaměřené na kulturní rozdíly a vnímání autismu. Mezi publikované
knihy patří Understanding Autism in the Early Years a nově také Autism, Ethnicity and
Culture. Jeho myšlenky a aktivity lze sledovat na twitteru.
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POZVÁNKA

Naše
rovnováha z.s.
PODPORA RODIN A DĚTÍ
S HENDIKEPEM

Pro koho pracujeme a komu naše služby nabízíme?
Jednotlivým pracovníkům i týmům sociálních pracovníků,
zdravotníků (praktických lékařů, pediatrů, psychiatrů, neurologů,
klinických psychologů, fyzioterapeutů a všech dalších lékařských
i nelékařských profesí)
K naší činnosti patří organizace a propagace
multidisciplinárních týmů, vzdělávací programy,
pořádání konference Mezinámi a podpora rodičů
a dětí s libovolným typem hendikepu.
Proč jsme vznikli?
Jsme lidé z různých oborů, jejichž společným polem
působení je pomáhání a rozvoj.
Mezi hodnoty, kterých si vážíme a které chceme činností
předávat, je spolupráce, profesní pokora a hledání nových
možností vedení případu, vzdělávání, léčby a celkové péče
o lidi s duševními nebo sociálními problémy.
www.naserovnovaha.cz
Podporují nás:

