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Výhody PK
 vytvá
vytvára dôveru rodič
rodičov vo vlastné
vlastné rodič
rodičovské
ovské
schopnosti
 posilň
posilňuje vzť
vzťahy, poskytuje dieť
dieťaťu pocit, že je
na svet ví
vítané
tané
 poskytuje podnety pre lepší
lepší duš
duševný a telesný
vývin
 poskytuje podporu obom, reakcie dieť
dieťaťa na
podnety a láskanie zvonku podporujú
podporujú rodič
rodičov
v ich úsilí
silí a naopak
 zvyš
zvyšuje citlivosť
citlivosť reakcie rodič
rodičov na potreby
dieť
dieťaťa eš
ešte pred narodení
narodením

Interakcia medzi matkou a
nenarodeným dieť
dieťaťom
 Stres, úzkostné
zkostné stavy u matky:
- tvorba katecholamí
katecholamínov,
nov, následne zvýš
zvýšená
ená
biologická
biologická precitlivenosť
precitlivenosť a preť
preťaženie
autonó
autonómneho NS nenarodené
nenarodeného dieť
dieťaťa
- následok: fyzické
fyzické zmeny,
zmeny, ktoré
ktoré môž
môžu u dieť
dieťaťa
vyvolať
vyvolať poruchy žalú
alúdoč
dočnono-črevnej motility,
motility,
hnač
hnačky, ní
nízku pôrodnú
pôrodnú hmotnosť
hmotnosť, nepokoj,
nervozitu a hyperaktivitu dieť
dieťaťa



znamená
znamená kontakt matky s nenarodeným
dieť
dieťaťom



prebieha neustá
neustále, vďaka otvorené
otvorenému
podnetové
podnetovému systé
systému plodu a blí
blízkosti matky



pod ľ a zá
zástancov prenatá
prenatálnej psycholó
psychológie má
má
nenarodené
nenarodené dieť
dieťa pamä
pamäť, vedomie a zá
zážitky
(zí
(získané
skané poč
počas vnú
vnútromaternicové
tromaternicového života),
ktoré
ktoré zostá
zostávajú
vajú ako trvalá
trvalá stopastopa- výrazne
ovplyvň
ovplyvňujú
ujúca jeho sprá
správanie v neskorš
neskoršom
živote

Interakcia medzi matkou a
nenarodeným dieť
dieťaťom
 zač
začína v prenatá
prenatálnej fáze
 vnú
vnútromaternicová
tromaternicová väzba predstavuje pre
dieť
iu ochranu voč
dieťa najvyšš
najvyššiu
voči
nebezpeč
nebezpečenstvá
enstvám a neistotá
neistotám vonkajš
vonkajšieho
sveta
 dieť
dieťa reaguje na matkinu lá
lásku, strach,
odmietanie, radosť
radosť, tieseň
tieseň, ako aj na silné
silné
neprí
nepríjemné
jemné zvuky (kopanie, zmena polohy
v maternici)

Interakcia medzi matkou a
nenarodeným dieť
dieťaťom

 extré
extrémna forma stresu (napr. smrť
smrť otca
dieť
dieťaťa)a)- môž
môžný častejší
astejší výskyt
schizofré
schizofrénie či sebadeš
sebadeštrukč
trukčného
sprá
správania v adolescencii
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Vývin zmyslových orgá
orgánov plodu
 Vní
Vnímanie zvuku:
- 8. týž
týž. tehotnosti: prvé
prvé senzomotorické
senzomotorické
reakcie na hudbu
- reakcia na zvukové
zvukové podnety predpokladá
predpokladá
funkč
funkčnosť
nosť mozgu, vyvinutú
vyvinutú kostru a kož
kožu
- dieť
dieťa zachytá
zachytáva zvuky nielen cez ucho
(v 16. týž
týž. kompletne vyvinuté
vyvinuté) a kochleu
(funkč
(funkčná v 20. týž
týž.), ale hlavne cez kostru,
ktorá
ktorá slú
slúži ako rezoná
rezonátor

Vní
Vnímanie zvukuzvuku- reč
reči
 Hlas matky:
- dieť
dieťa doká
dokáže rozoznať
rozoznať, či matka rozprá
rozpráva s ním,
alebo s niekým iným
- reč
reč matky vní
vníma plod intenzí
intenzívnejš
vnejšie než
než reč
reč
iných, lebo dostá
dostáva aj sú
súbež
bežnú pocitovú
pocitovú a
emocioná
emocionálnu informá
informáciu o prež
prežívaní
vaní hovorené
hovoreného
slova
- matka svojou reč
rečou a slovným prejavom
prirodzene pôsobí
pôsobí na vývin svojho dieť
dieťaťa v
maternici
- dieť
dieťa nevní
nevníma konkré
konkrétny obsah slov, ich
významu nerozumie, vní
vníma akú
akúsi meló
melódiu
matkinej reč
reči, na ktorú
ktorú je senzití
senzitívne

Vní
Vnímanie zvukuzvuku- hudby
 Beethoven,
Beethoven, Brahms,
Brahms, hlasná
hlasná rocková
rocková a
metalová
metalová hudba – pôsobia dysharmonicky
a dezorientujú
dezorientujúco, čo sa prejavuje napr.
v poruchá
poruchách koncentrá
koncentrácie,
v psychomotorickom nepokoji
(nepriaznivý biologický vývin dieť
dieťaťa)

Vní
Vnímanie zvuku
 nenarodené
nenarodené dieť
dieťa vní
vníma:
– zvuky vytvá
vytvárané
rané telom matky - cca 60 dB (zvuk
placenty, pulzá
pulzácia krvi v žilá
ilách, tlkot srdca
matky, škvŕ
kvŕkanie v žalú
alúdku, pohyb v čreve, hlas
matky a otca)
– zvuky z vonkajš
vonkajšieho sveta - 20 až
až 30 dB

 dieť
dieťa na zvuky reaguje motorickými
prejavmi – spomalení
spomalením alebo zrýchlení
zrýchlením
frekvencie srdca, pohybmi

Vní
Vnímanie zvukuzvuku- hudby
 stimulá
stimulácia zvukom - 70 % energie pre
funkč
funkčnosť
nosť mozgu, psychický, intelektový
rozvoj a hudobnú
hudobnú inteligenciu dieť
dieťaťa
 pocit biologickej istoty, emocioná
emocionálneho
bezpeč
bezpečia a vyrovnanosti
 veliká
velikáni hudobné
hudobného sveta (Bach, Mozart,
Mozart,
Vivaldi,
Vivaldi, gregoriá
gregoriánsky chorá
chorál) doká
dokážu
nenarodené
nenarodené dieť
dieťa upokojiť
upokojiť, rozví
rozvíjať
jať v ňom
empatiu a hudobný talent

Vní
Vnímanie dotykov
 komuniká
komunikácia dotykom (haptonomika
(haptonomika)) predpoklady pre vznik vnú
vnútromaternicovej vä
väzby,
harmonický rozvoj NS a udrž
udržanie rovnová
rovnováhy
fyzické
fyzického, intelektové
intelektového a citové
citového života dieť
dieťaťa
 7. - 8. týž
týž. tehotnosti - prvé
prvé reakcie dieť
dieťaťa na
dotykové
dotykové podnety a zmenu polohy
 18. týž
týž. - hmat u dieť
dieťaťa natoľ
natoľ ko vyvinutý, že
môž
môže cí
cítiť
tiť cez bruš
brušnú stenu jemný dotyk hladiacej
ruky
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Vní
Vnímanie dotykov
 výsledky pozorovaní
pozorovaní haptonomicky
stimulovaných detí
detí - po narodení
narodení
pozornejš
pozornejšie, výraznejš
výraznejšie predreč
predrečové
ové prejavy,
skorší
skorší zač
začiatok prvé
prvého hovorenia, lepš
lepšie
použ
používanie zlož
zložených slov, rýchlejš
rýchlejšie,
prispôsobivejš
prispôsobivejšie a prež
prežívajú
vajú menej strachu

Vní
Vnímanie svetla


svet v matkinom tele – ruž
ružovoč
ovočervený,
jednofarebný a stá
stále rovnaký, napriek
tomu v 30. týž
týž. sa oč
oči dieť
dieťaťa otvá
otvárajú
rajú a
zatvá
zatvárajú
rajú sa len v spá
spánku



dieť
dieťa sa obracia za svetlom, na prudké
prudké
svetlo reaguje pohybmi

 nedostatok haptonomiky - citové
citové
problé
problémy, zní
znížený sociá
sociálny kontakt, vä
väčšia
plač
plačlivosť
livosť

Vní
Vnímanie chuti


od 6. týž
týž. - vývin chuť
chuťových pohá
pohárikov v
jazyku
 od 4. mesiaca:
- pitie plodovej vody: prež
prežívanie
rozlič
rozličných dojmov (glukó
(glukóza – sladko,
sodí
sodík – jemne slano, vlastný moč
moč –
horko)
- zistenie pokusmi: intenzita pitia zá
závisí
visí
od chuti tekutiny

Prieskumná
Prieskumná vzorka

Prieskum: Mož
Možnosti využ
využitia
poznatkov PK v praxi
 Cie ľ - zistiť
zistiť:
• skú
skúsenosti matiek z kontaktu medzi nimi
a nenarodeným dieť
dieťaťom
• spôsoby, akými tento kontakt s dieť
dieťaťom
nadvä
nadväzovali
• ich zá
záujem o prehĺ
prehĺbenie vedomostí
vedomostí
a poznatkov z oblasti PK

Metó
Metóda skú
skúmania
• Dotazní
Dotazník: 15 polož
položiek

• matky z Preš
Prešovské
ovského kraja (108)
• prvorodič
prvorodičky (34)

• Realizá
Realizácia: od októ
októbra 2010 do februá
februára
2011

• viacrodič
viacrodičky (74)

• Spracovanie údajov: program MS Excel
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Najdôlež
Najdôležitejš
itejšie výsledky

Viete o komuniká
komunikácii – kontakte medzi matkou
a jej nenarodeným dieť
dieťaťom?

 Týkajú
Týkajúce sa:

odpovede

• vedomostí
vedomostí v oblasti PK

poč
čula
som
o tom, aj
čítala

• skú
skúseností
seností- spôsobov využ
využitia poznatkov PK

málo som
o tom
poč
čula

prvorodičky

52,70%

53,7%

44,12%

44,60%

44,4%

2,70%

1,9%

0%

• záujmu matiek o té
tému PK

odpovede

prvorodičky

viacrodičky

spolu

pozitívne

85,30%

91,89%

89,8%

neutrálne

5,88%

1,35%

2,8%

negatívne

0%

0%

0%

neviem
posúdiť
ť

8,82%

6,76%

7,4%

Váš kontakt s nenarodeným dieť
dieťaťom bol viac:

spolu

55,88%

nič
č mi to
nehovorí

Myslí
Myslíte si, že taká
takáto komuniká
komunikácia vplýva na
telesný a duš
duševný vývin nenarodené
nenarodeného
dieť
dieťaťa:

viacrodičky

Váš najč
najčastejší
astejší prejav kontaktu s nenarodeným
dieť
dieťaťom bol:
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

X1
X2
X
Polynomický (X1)

dotykom,
hladkaním si
brucha

prihováraním sa iný: počúvaním
k dieťaťu
hudby, spevom

V období
období tehotenstva ste poč
počúvali hudbu:
80,00%

odpovede

prvorodičky

viacrodičky

spolu

70,00%
60,00%
X2

50,00%
uvedomelý

79,41%

78,38%

78,7%

X2

40,00%

X

30,00%

Polynomický (X2)

20,00%
neviem
posúdiť
ť

14,71%

12,16%

13%

10,00%
0,00%

neuvedomelý

5,88%

9,46%

8,3%

cielene, kvôli
jej pozitívnym
účinkom na
vývin dieťaťa

náhodne

nezamýšľala
som sa nad
tým
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Mali by ste zá
záujem absolvovať
absolvovať kurz kontaktu
matky s nenarodeným dieť
dieťaťom?

Návrhy pre prax


60,00%
50,00%
X1
X2

40,00%
30,00%

X
Polynomický (X1)

20,00%



Väčšia pozornosť
pozornosť sestier z gynekologickogynekologickopôrodní
pôrodníckeho oddelenia v rá
rámci
prenatá
prenatálnej starostlivosti
Zaviesť
Zaviesť kurz PK pre budú
budúce matky

10,00%
0,00%
áno

len v prípade
ďalšieho
tehotenstva

nie



Informač
Informačný letá
leták o PK (dostupný pre
gravidné
gravidné ženy v prenatá
prenatálnych poradniach)
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„A v každom počiatku je kú
kúzlo, ktoré
ktoré nás
chrá
chráni a pomá
pomáha ná
nám žiť.“

Hermann Hesse

TEUSEN G., GOZE – HÄNEL I. 2003. Prenatá
Prenatálni
komunikace.
komunikace. 1. vyd. Praha: Portá
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