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VYUVYUŽŽŽŽŽŽŽŽITIE PRENATITIE PRENATÁÁLNEJ LNEJ 
KOMUNIKKOMUNIKÁÁCIE V PRAXICIE V PRAXI

MgrMgr. Bibi. Bibiáána na JuraJurašškovkováá

Andrea Andrea ČČČČČČČČobejovobejováá

NovorodeneckNovorodeneckéé oddelenieoddelenie

Nemocnica KoNemocnica Koššiceice-- ŠŠacaaca a.s., 1. sa.s., 1. súúkromnkromnáá nemocnicanemocnica

IX. celoslovenskIX. celoslovensk áá konferencia sestier pracujkonferencia sestier pracuj úúcich v cich v neonatolneonatol óógiigii

ŽŽŽŽŽŽŽŽilina 13. ilina 13. -- 14.10. 201114.10. 2011

PrenatPrenat áálnalna komunikkomunik áácia (PK)cia (PK)
�� znamenznamenáá kontakt matky skontakt matky s nenarodeným nenarodeným 

diedie ťťťťťťťťaaťťťťťťťťomom

�� prebieha prebieha neustneust áále, le, vvďďaka otvorenaka otvorenéému mu 
podnetovpodnetovéémumu systsystéému plodu a blmu plodu a blíízkosti matkyzkosti matky

�� podpod ľľa za záástancov stancov prenatprenatáálnejlnej psycholpsycholóógie mgie máá
nenarodennenarodenéé diedieťťa a pampam ääťťťťťťťť, vedomie, vedomie a za záážžitky itky 
(z(zíískanskanéé popoččas vnas vnúútromaternicovtromaternicovéého ho žživota), ivota), 
ktorktoréé zostzostáávajvajúú ako trvalako trvaláá stopastopa-- výrazne výrazne 
ovplyvovplyvňňujujúúca jeho sprca jeho spráávanie v neskorvanie v neskorššom om 
žživoteivote

VýhodyVýhody PKPK
�� vytvvytváárara dôveru dôveru rodirodiččov vo vlastnov vo vlastnéé rodirodiččovskovskéé

schopnostischopnosti
�� posilposilňňujeuje vzvzťťťťťťťťahy, ahy, poskytuje dieposkytuje dieťťaaťťu pocit, u pocit, žže je e je 

na svet vna svet víítantanéé

�� poskytujeposkytuje podnety podnety pre leppre lepšíší dudušševný aevný a telesný telesný 
vývinvývin

�� poskytujeposkytuje podporu podporu obom, reakcie dieobom, reakcie dieťťaaťťa na a na 
podnety apodnety a llááskanie zvonku podporujskanie zvonku podporujúú rodirodiččov ov 
vv ich ich úúsilsilíí a naopaka naopak

�� zvyzvyššujeuje citlivoscitlivos ťťťťťťťť reakcie rodireakcie rodiččov na potreby ov na potreby 
diedieťťaaťťa ea eššte pred narodente pred narodeníímm

Interakcia medzi matkou a Interakcia medzi matkou a 
nenarodeným dienenarodeným die ťťťťťťťťaaťťťťťťťťomom

�� zazaččíína vna v prenatprenatáálnejlnej ffááze ze 

�� vnvnúútromaternicovtromaternicováá vvääzba predstavuje pre zba predstavuje pre 
diedieťťa najvya najvyššššiu ochranu voiu ochranu vočči i 
nebezpenebezpeččenstvenstváám am a neistotneistotáám vonkajm vonkajššieho ieho 
svetasveta

�� diedieťťa reaguje na matkinu la reaguje na matkinu láásku, strach, sku, strach, 
odmietanie, radosodmietanie, radosťť, tiese, tieseňň, ako aj na siln, ako aj na silnéé
neprneprííjemnjemnéé zvuky (kopanie, zmena polohy zvuky (kopanie, zmena polohy 
vv maternici) maternici) 

Interakcia medzi matkou a Interakcia medzi matkou a 
nenarodeným dienenarodeným die ťťťťťťťťaaťťťťťťťťomom

�� Stres, Stres, úúzkostnzkostnéé stavy ustavy u matky:matky:
-- tvorba tvorba katecholamkatecholam íínovnov , , nnáásledne sledne zvýzvý ššenenáá

biologickbiologick áá precitlivenosprecitlivenos ťťťťťťťť aa prepre ťťťťťťťťaažžžžžžžženieenie
autonauton óómneho NSmneho NS nenarodennenarodenéého dieho dieťťaaťťaa

-- nnáásledok: sledok: fyzickfyzick éé zmenyzmeny , ktor, ktoréé mômôžžu uu u diedieťťaaťťa a 
vyvolavyvolaťť poruchyporuchy žžalalúúdodoččnono--ččrevnej revnej motilitymotility, , 
hnahnaččky, nky, níízku pôrodnzku pôrodnúú hmotnoshmotnosťť, nepokoj, , nepokoj, 
nervozitu anervozitu a hyperaktivituhyperaktivitu diedieťťaaťťaa

Interakcia medzi matkou a Interakcia medzi matkou a 
nenarodeným dienenarodeným die ťťťťťťťťaaťťťťťťťťomom

�� extrextréémna forma stresu (napr. smrmna forma stresu (napr. smrťť otca otca 
diedieťťaaťťa)a)-- mômôžžnýný ččastejastejšíší výskyt výskyt 
schizofrschizofréénie nie čči i sebadesebadešštruktrukččnnééhoho
sprspráávania vvania v adolescenciiadolescencii
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Vývin zmyslových orgVývin zmyslových org áánov plodunov plodu

�� VnVníímanie zvuku:manie zvuku:
-- 8. tý8. týžž. tehotnosti: prv. tehotnosti: prvéé senzomotoricksenzomotorickéé

reakcie na hudbureakcie na hudbu
-- reakcia na zvukovreakcia na zvukovéé podnety predpokladpodnety predpokladáá

funkfunkččnosnosťť mozgu, vyvinutmozgu, vyvinutúú kostru akostru a kokožžuu
-- diedieťťa zachyta zachytááva zvuky nielen cez ucho va zvuky nielen cez ucho 

(v(v 16. tý16. týžž. kompletne vyvinut. kompletne vyvinutéé) a) a kochleukochleu
(funk(funkččnnáá v 20. týv 20. týžž.), ale hlavne cez kostru, .), ale hlavne cez kostru, 
ktorktoráá slslúúžži ako i ako rezonrezonáátortor

VnVníímanie zvukumanie zvuku

�� nenarodennenarodenéé diedieťťa vna vnííma:ma:
–– zvuky vytvzvuky vytvááranranéé telom matky telom matky -- cca 60 cca 60 dBdB (zvuk (zvuk 

placenty, pulzplacenty, pulzáácia krvi vcia krvi v žžililáách, tlkot srdca ch, tlkot srdca 
matky, matky, šškvkvŕŕkanie vkanie v žžalalúúdku, pohyb vdku, pohyb v ččreve, hlas reve, hlas 
matky amatky a otca)otca)

–– zvuky zzvuky z vonkajvonkajššieho svetaieho sveta -- 20 a20 ažž 30 30 dBdB

�� diedieťťa na zvuky reaguje motorickými a na zvuky reaguje motorickými 
prejavmi prejavmi –– spomalenspomaleníím alebo zrýchlenm alebo zrýchleníím m 
frekvencie srdca, pohybmifrekvencie srdca, pohybmi

VnVníímanie zvukumanie zvuku -- rereččččččččii
�� Hlas matky:Hlas matky:
-- diedieťťaa dokdokáážže rozoznae rozoznaťť, , čči matka rozpri matka rozprááva sva s nníím, m, 

alebo salebo s niekým inýmniekým iným
-- rerečč matky vnmatky vnííma plod intenzma plod intenzíívnejvnejššie neie nežž rerečč

iných, lebo dostiných, lebo dostááva aj sva aj súúbebežžnnúú pocitovpocitovúú a    a    
emocionemocionáálnu informlnu informááciu o preciu o prežžíívanvaníí hovorenhovorenéého     ho     
slovaslova

-- matka svojou rematka svojou reččou a slovným prejavom    ou a slovným prejavom    
prirodzene pôsobprirodzene pôsobíí na vývin svojho diena vývin svojho dieťťaaťťa v   a v   
maternicimaternici

-- diedieťťa nevna nevnííma konkrma konkréétny obsah slov, ich    tny obsah slov, ich    
významu nerozumie, vnvýznamu nerozumie, vnííma akma akúúsi melsi melóódiu   diu   
matkinej rematkinej rečči, na ktori, na ktorúú je senzitje senzitíívnevne

VnVníímanie zvukumanie zvuku -- hudbyhudby

�� stimulstimuláácia zvukom cia zvukom -- 70 % energie pre 70 % energie pre 
funkfunkččnosnosťť mozgu, psychický, intelektový mozgu, psychický, intelektový 
rozvoj arozvoj a hudobnhudobnúú inteligenciu dieinteligenciu dieťťaaťťaa

�� pocit biologickej istoty,pocit biologickej istoty, emocionemocionáálneho lneho 
bezpebezpeččia aia a vyrovnanostivyrovnanosti

�� velikvelikááni hudobnni hudobnéého sveta (Bach, ho sveta (Bach, MozartMozart, , 
VivaldiVivaldi, gregori, gregoriáánsky chornsky choráál) dokl) dokáážžu u 
nenarodennenarodenéé diedieťťa upokojia upokojiťť, rozv, rozvííjajaťť v v ňňom om 
empatiuempatiu aa hudobný talent hudobný talent 

VnVníímanie zvukumanie zvuku -- hudbyhudby

�� BeethovenBeethoven, , BrahmsBrahms, hlasn, hlasnáá rockovrockováá a a 
metalovmetalováá hudba hudba –– pôsobia pôsobia dysharmonickydysharmonicky
aa dezorientujdezorientujúúco, co, ččo sa prejavuje napr. o sa prejavuje napr. 
vv poruchporucháách koncentrch koncentráácie, cie, 
vv psychomotorickompsychomotorickom nepokoji nepokoji 
(nepriaznivý biologický vývin die(nepriaznivý biologický vývin dieťťaaťťa)a)

VnVníímanie dotykovmanie dotykov

�� komunikkomunik áácia dotykom (cia dotykom ( haptonomikahaptonomika )) --
predpoklady pre vznik vnpredpoklady pre vznik vnúútromaternicovej vtromaternicovej vääzby, zby, 
harmonický rozvoj NS aharmonický rozvoj NS a udrudržžanie rovnovanie rovnovááhy hy 
fyzickfyzickéého, intelektovho, intelektovéého aho a citovcitovéého ho žživota dieivota dieťťaaťťaa

�� 7. 7. -- 8. tý8. týžž. tehotnosti . tehotnosti -- prvprvéé reakcie diereakcie dieťťaaťťa na a na 
dotykovdotykovéé podnety apodnety a zmenu polohy zmenu polohy 

�� 18. tý18. týžž. . -- hmat uhmat u diedieťťaaťťa natoa natoľľko  vyvinutý, ko  vyvinutý, žže e 
mômôžže ce cíítitiťť cez brucez bruššnnúú stenu jemný dotyk hladiacej stenu jemný dotyk hladiacej 
rukyruky
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VnVníímanie dotykovmanie dotykov

�� výsledky pozorovanvýsledky pozorovan íí haptonomickyhaptonomicky
stimulovaných detstimulovaných det íí -- po narodenpo narodeníí
pozornejpozornejššie, výraznejie, výraznejššie ie predrepredreččovovéé prejavy, prejavy, 
skorskoršíší zazaččiatok prviatok prvéého hovorenia, lepho hovorenia, lepššie ie 
poupoužžíívanie zlovanie zložžených slov, rýchlejených slov, rýchlejššie, ie, 
prispôsobivejprispôsobivejššie aie a preprežžíívajvajúú menej strachumenej strachu

�� nedostatok nedostatok haptonomikyhaptonomiky -- citovcitovéé
problprobléémy, znmy, zníížžený sociený sociáálny kontakt, vlny kontakt, vääččššia ia 
plaplaččlivoslivosťť

VnVníímanie svetlamanie svetla

�� svet v matkinom tele svet v matkinom tele –– ruružžovoovoččervený, ervený, 
jednofarebný a stjednofarebný a stáále rovnaký, napriek le rovnaký, napriek 
tomu v 30. týtomu v 30. týžž. sa o. sa očči diei dieťťaaťťa otva otváárajrajúú a a 
zatvzatváárajrajúú sa len v spsa len v spáánku nku 

�� diedieťťa sa obracia za svetlom, na prudka sa obracia za svetlom, na prudkéé
svetlo reaguje pohybmi svetlo reaguje pohybmi 

VnVníímanie chutimanie chuti
�� od 6. týod 6. týžž. . -- vývin chuvývin chuťťových pohových poháárikov v rikov v 

jazykujazyku

�� od 4. mesiaca:od 4. mesiaca:
-- pitie plodovej vody: prepitie plodovej vody: prežžíívanie vanie 

rozlirozliččných dojmov (glukných dojmov (glukóóza za –– sladko, sladko, 
sodsodíík k –– jemne slano, vlastný mojemne slano, vlastný močč ––
horko)horko)

-- zistenie pokusmi: intenzita pitia zzistenie pokusmi: intenzita pitia záávisvisíí
od chuti tekutinyod chuti tekutiny

Prieskum: MoPrieskum: Mo žžžžžžžžnosti vyunosti vyu žžžžžžžžitia itia 
poznatkov PK v praxipoznatkov PK v praxi

�� CieCie ľľľľľľľľ -- zistizisti ťťťťťťťť::
•• sksk úúsenosti senosti matiek zmatiek z kontaktu medzi nimi kontaktu medzi nimi 

aa nenarodeným dienenarodeným dieťťaaťťomom

•• spôsoby, spôsoby, akými tento kontakt sakými tento kontakt s diedieťťaaťťom om 
nadvnadvääzovalizovali

•• ich zich z ááujemujem oo prehprehĺĺbenie vedomostbenie vedomostíí
aa poznatkov zpoznatkov z oblasti PKoblasti PK

PrieskumnPrieskumn áá vzorkavzorka

•• matky z Prematky z Pre ššovskovsk éého kraja (108)ho kraja (108)

•• prvorodiprvorodi ččččččččky (34)ky (34)

•• viacrodiviacrodi ččččččččkyky (74)(74)

MetMetóóda skda sk úúmaniamania

•• DotaznDotazn íík:k: 15 polo15 položžiekiek

•• RealizRealiz áácia:cia: od oktod októóbra 2010 do februbra 2010 do februáára ra 
20112011

•• Spracovanie Spracovanie úúdajov:dajov: program MS Excelprogram MS Excel
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NajdôleNajdôle žžžžžžžžitejitej ššie výsledkyie výsledky

�� TýkajTýkaj úúce sa:ce sa:

•• vedomostvedomostíí v oblasti PKv oblasti PK

•• skskúúsenostsenostíí-- spôsobov vyuspôsobov využžitia poznatkov PKitia poznatkov PK

•• zzááujmu matiek o tujmu matiek o téému PKmu PK

Viete oViete o komunikkomunik áácii cii –– kontakte medzi matkou kontakte medzi matkou 
aa jej nenarodeným diejej nenarodeným die ťťťťťťťťaaťťťťťťťťom?om?

odpovede prvorodičky viacrodičky spolu

poččččula 
som 
o tom, aj 
ččččítala

55,88% 52,70% 53,7%

málo som 
o tom 
poččččula 44,12% 44,60% 44,4%

ničččč mi to 
nehovorí 0% 2,70% 1,9%

MyslMysl ííte si, te si, žžžžžžžže take tak ááto komunikto komunik áácia vplýva na cia vplýva na 
telesný atelesný a dudu šševný vývin nenarodenevný vývin nenaroden éého ho 

diedie ťťťťťťťťaaťťťťťťťťa:a:

odpovede prvorodičky viacrodičky spolu

pozitívne 85,30% 91,89% 89,8%

neutrálne 5,88% 1,35% 2,8%

negatívne 0% 0% 0%

neviem 
posúdi ťťťť 8,82% 6,76% 7,4%

VVášáš najnaj ččččččččastejastej šíší prejav kontaktu sprejav kontaktu s nenarodeným nenarodeným 
diedie ťťťťťťťťaaťťťťťťťťom bol:om bol:

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

dotykom,
hladkaním si

brucha

prihováraním sa
k dieťaťu

iný: počúvaním
hudby, spevom

X1

X2

X

Polynomický (X1)

VVášáš kontakt skontakt s nenarodeným dienenarodeným die ťťťťťťťťaaťťťťťťťťom bol viac:om bol viac:

odpovede prvorodičky viacrodičky spolu

uvedomelý 79,41% 78,38% 78,7%

neviem 
posúdi ťťťť 14,71% 12,16% 13%

neuvedo-
melý 5,88% 9,46% 8,3%

VV obdobobdob íí tehotenstva tehotenstva ste poste po ččččččččúúvali vali hudbu:hudbu:

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

cielene, kvôli
jej pozitívnym
účinkom na

vývin dieťaťa

náhodne nezamýšľala
som sa nad

tým

X2

X2

X

Polynomický (X2)
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Mali by ste zMali by ste z ááujem absolvovaujem absolvova ťťťťťťťť kurz kontaktu kurz kontaktu 
matky smatky s nenarodeným dienenarodeným die ťťťťťťťťaaťťťťťťťťom?om?

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

áno len v prípade
ďalšieho

tehotenstva

nie

X1

X2

X

Polynomický (X1)

NNáávrhy pre praxvrhy pre prax

�� VVääččššia pozornosia pozornosťť sestier z sestier z gynekologickogynekologicko--
pôrodnpôrodnííckeho oddelenia v rckeho oddelenia v ráámci mci 
prenatprenatáálnejlnej starostlivostistarostlivosti

�� ZaviesZaviesťť kurz PK pre budkurz PK pre budúúce matkyce matky

�� InformaInformaččný letný letáák o PK (dostupný pre k o PK (dostupný pre 
gravidngravidnéé žženy v eny v prenatprenatáálnychlnych poradniach)poradniach)
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„„AA vv kakažždom podom poččiatku je kiatku je kúúzlo, ktorzlo, ktoréé nnáás s 
chrchrááni ani a pompomááha nha náám m žžiiťť..““

Hermann HesseHermann Hesse


